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Вместо
ПРЕДИСЛОВИЕ
Òîãàâà Ãîñïîä êàçà íà Ìîèñåÿ:
Èäè ñëåç; çàùîòî ñå ðàçâðàòèõà òâîèòå ëþäå, êîèòî ñè âúçâåë
èç Åãèïåòñêàòà çåìÿ.
Ñêîðî ñå îòêëîíèõà îò ïúòÿ,...íàïðàâèõà ñè ëåÿíî (çëàòíî) òåëå,
ïîêëîíèõà ìó ñå, ïîæåðòâàõà ìó, è ðåêîõà:
Òèÿ ñà áîãîâåòå òè…êîèòî òå âúçâåäîõà
èç Åãèïåòñêàòà çåìÿ
(Áèáëèÿòà, Èçõîä)
***
Днес мнозина българи си задават въпросите:
Кой съсипа бъдещето на България?
Има ли Изход за България?
За да си отговорим на тези въпроси,
трябва да разбулим лъжите, загадките и мистериите,
прикриващи истинските цели на така наречения “преход”.
Трябва да повтаряме истината до нейното наизустяване…
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Политически репетаториум
Българският модел или за цената на свободата. Изход
Монополизъм и демонополизация
Мафиотският капитализъм отдавна е пресякъл пътя на пазарната икономика
Десети ноември и десети януари – революции, организирани отгоре и поръчани отвън
Кой избира българските президенти
Имперските проекции на Втората революция на олигархията
Русия изчаква държавниците ни да определят стратегическите си партньори
Скритата власт – Законът за досиетата – манипулация със служителите и гавра с жертвите
на Държавна сигурност
10. От самото си създаване СДС изпълнява чужди стратегически проекти
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Ïîëèòèчåñêè ðåïåòиòîðèóì1
Àêòóàëèçèðàéêè òåîðåòè÷íèÿ ìîäåë íà ïðåõîäà с íàé-íîâè åìïèðè÷íè äàííè, ñúáèòèÿòà îò êðàÿ íà 80-òå ãîäèíи
ñòàâàò ðàçáèðàåìè îñâåí çà èñòîðèöèте è ïîëèòîëîçèте, è çà îáèêíîâåíèòå õîðà. Несигурен обаче изглежда иначе
прозорливият и добре информиран Владимир Буковски в книгата си “Един дисидент сред архивите на Кремъл”:
“Èçóìèòåëíèòå ñúáèòèÿ, íàñòúïèëè â êîìóíèñòè÷åñêèÿ ñâÿò ïðåç 1989 ã., îñòàâàò è äî äåí äíåøåí çàãàäêà... Ïðåä
î÷èòå íè ñå èçâúðøè ãðàíäèîçíî, íåâåðîÿòíî ñúáèòèå:ìîãúùèÿò ñúâåòñêè áëîê â Èçòî÷íà Åâðîïà ñå ñðóòè áåç
êàêâèòî è äà áèëî êðúâîïðîëèòèÿ. Íèêîé, êàòî ÷å ëè, íå ñå äîñåùà, ÷å òåçè ïðîìåíè ñòàâàò ïî ðåøåíèå íà Ìîñêâà è
äîðè ïîä èçðè÷íèÿ íàòèñê íà Êðåìúë. Ãîðáà÷îâ ïîëó÷è Íîáåëîâà íàãðàäà çà ìèð èìåííî çà òîâà, ÷å å ðúêîâîäèë
îïåðàöèÿòà. "Ðåâîëþöèÿòà" å òðÿáâàëî äà äîâåäå íà âëàñò "ëèáåðàëíî íàñòðîåíè" êîìóíèñòè - åäíî íîâî ïîêîëåíèå îò
ìàíèïóëàòîðè, ïîäîáíè íà ñàìèÿ íåãî. Íóæåí å áèë åíòóñèàçìúò íà Çàïàäà, êîéòî áè èì ïîçâîëèë äà óêðåïÿò
ïîëîæåíèåòî ñè è äà ïîëó÷àò ïîìîù.
Â íà÷àëîòî íà ñåïòåìâðè 1990 ã. ñåêðåòàðèàòúò íà ÖÊ íà ÊÏÑÑ ïðèåìà òàéíî ðåøåíèå - çà äà ñå çàïàçÿò
âëàñòîâèòå ñòðóêòóðè íà ïàðòèÿòà, òå òðÿáâà äà ñå èíòåãðèðàò êúì ñâåòîâíèòå ôèíàíñîâè ïàçàðè, äà áúäå
èçíåñåí êàïèòàëúò â ìåñòà, îòêúäåòî â ïðîäúëæåíèå íà ãîäèíè äà ïîêðèâà íóæäèòå íà ïàðòèéíèÿ åëèò...Òîçè åëèò íå
ñå íóæäàå îò ñîöèàëíè ðåôîðìè, íèòî îò ñòàðàòà èäåîëîãèÿ, çàùîòî âå÷å äúðæè â ðúöåòå ñè òúðãîâñêèòå
ñòðóêòóðè è ñîáñòâåíîñòòà, è ôèêòèâíèòå ïàðòèè, è ñðåäñòâàòà çà ìàñîâî îñâåäîìÿâàíå è ìåæäóíàðîäíèòå
âðúçêè. Íàâëèçà â Íîâà åðà - òàçè íà âëàñòòà â ñÿíêà, ïðè êîÿòî âå÷å íå ìîæå äà ñå îïðåäåëè çàä êîãî êàêâî ñå êðèå è
êîé â ñëóæáà íà êàêâî å.”
Действително ли този властови процес е толкова тайнствен и “неумозрим” или по-скоро имаме работа с едно
типично за руския човек патетично отношение към историята? Не попадаме ли в емоционалната клопка на играта на
думи: “мистерия”, “загадка”, “лъжа”, “измама”… Защо например “независимата” българска преса, аíãàæèðàíà â îïàçâàíå
íà ïàðòèéíàòà òàéíà, è äî äåí äíåøåí íàðè÷à êðàæáàòà ìèñòåðèÿ.(Âæ. â. 24 ÷àñà, 29.12.1998 ã. - ‘È ñåãà íå ñìå íàÿñíî
êîé îãðàáâà äúðæàâàòà, êîé íè äîêàðà äî òóé äåðåäæå... “Някои хора”, “някои среди” и “някои сили”. Кои? – Те си знаят!
Ìèñòåðèÿта å íåùî íåäîñòúïíî çà âñè÷êè, à ñàìî çà ïîñâåòåíè.)
Като начало в изследването на истината нека да обобщим с думите на Исаия (вж. Библията, Книга на пророк
Исаия):
“Ще доведа слепите през път, който не са знаели,
Ще ги водя по пътеки, които им са непознати;
Ще обгърна тъмнината в светлина пред тях,
И неравните места ще направя равни…
Ще се върнат назад, съвсем ще се посрамят
Ония, които уповават на ваяните идоли,
Които казват на леяните: Вие сте наши богове.
Чуйте, глухи,
И гледайте, слепи, за да видите.”

Â ñëóæåíèå íà Çëàòíèÿ òåëåö
èëè êàê ñòàíà òðàíñôîðìàöèÿòà íà îëèãàðõèÿòà ?
Ãîëÿìîòî èçíàñÿíå íà êàïèòàëè, òÿõíîòî âëàãàíå â ñìåñåíè äðóæåñòâà è â çàïàäíè áàíêè áåøå äèðèæèðàíî îò
ïàðòèéíàòà àäìèíèñòðàöèÿ íà Ãîðáà÷îâ, ñúîáùèõà ïðåäè âðåìå "Èíòåðíåøúíúë Õåðàëä Òðèáþí" è "Ïàðè Ìà÷".
Ãîðáà÷îâ è øåôúò íà ÊÃÁ Êðþ÷êîâ ñòàâàò îñîáåíî àêòèâíè â ñâîÿòà äåéíîñò ïî îáåçïå÷àâàíå íà îëèãàðõèÿòà ñëåä
13 ôåâðóàðè 1990 ãîäèíà, êîãàòî å îòìåíåí ÷ëåí 6-òè îò ñúâåòñêàòà êîíñòèòóöèÿ, ðåãëàìåíòèðàù ðúêîâîäíàòà
ðîëÿ íà ÊÏÑÑ. Ïðèáëèçèòåëíî ïî ñúùîòî âðåìå ïàäíà è ÷ëåí 1-âè îò æèâêîâàòà êîíñòèòóöèÿ. Ñúáèòèÿòà â Ñîôèÿ è
Ìîñêâà ñå äèðèæèðàõà ñèíõðîííî. Êàêâî ñå ñëó÷è?
Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò íà ÊÃÁ ãåíåðàë Ôèëèï Áîáêîâ (ñúùèÿò è øåô íà Ïåòî óïðàâëåíèå íà ÊÃÁ - Èäåîëîãèÿ è
äèñèäåíòè - àíàëîã íà áúëãàðñêîòî Øåñòî óïðàâëåíèå) ñúñòàâÿ ïî ïîðú÷åíèå íà Ãîðáà÷îâ ïëàí "Çà åôåêòèâíî
èçïîëçâàíå íà ïàðòèéíàòà ñîáñòâåíîñò". Ïëàíúò ãëàñè:
1) ßâíèòå ïàðè÷íè ôîíäîâå íà ÊÏÑÑ è íà êàçèîííèòå îðãàíèçàöèè òðÿáâà äà áúäàò îòêðèòî èíâåñòèðàíè ñ à ì î
â îáùåñòâåíè, ñîöèàëíè èëè áëàãîòâîðèòåëíè ôîíäîâå. Òàêà ùå ñòàíå íåâúçìîæíà áúäåùàòà èì êîíôèñêàöèÿ.
Ïðèìåðè : Ñïîìíåòå ñè êàê (ïî ñèãíàë îò Ìîñêâà), íàïóê íà Çàêîíà çà êîíôèñêàöèÿ íà èìóùåñòâàòà íà ÁÊÏ è
êàçèîííèòå îðãàíèçàöèè, ñ ïîìîùòà íà ìèíèñòúð îò ÑÄÑ, áåøå òðàíñôåðèðàíî â àêöèîíåðíîòî äðóæåñòâî "Ñîôèñ"
èìóùåñòâîòî íà êàçèîííèòå Áúëãàðñêè ïðîôåñèîíàëíè ñúþçè (íàñëåäåíè îò ÊÍÑÁ), êàê îáùåñòâåíèÿò ôîíä ÒÍÒÌ ñå
âúçðîäè ñëåä îãðàáâàíåòî ìó â òàêà íàðå÷åíàòà ôîíäàöèÿ "Åâðèêà", êàê Ìóëòèãðóï è Ïúðâà ÷àñòíà áàíêà ñúçäàäîõà
ñèíäèêàëíà êàñà "Ïîäêðåïà", êàê ïîä÷èíåíèÿò íà ãåíåðàë Áîáêîâ îôèöåð îò Øåñòî óïðàâëåíèå íà äúðæàâíà ñèãóðíîñò
Äèìèòúð Èâàíîâ ñòàíà âèöåïðåçèäåíò íà Ìóëòèãðóï è îñíîâà îñèãóðèòåëåí ôîíä. Êàê ñúùèÿò, âå÷å îòêðèòî,
ïîñðåùíà â Áúëãàðèÿ íà÷àëíèêà ñè ïî ÊÃÁ Áîáêîâ è íàïèñà ïðåäãîâîð êúì êíèãàòà ìó ñ ìíîãîçíà÷èòåëíî çàãëàâèå "ÊÃÁ
è âëàñòòà". Êàê êîíòðîëèðàíàòà ñèíäèêàëíà âúðõóøêà îò "Ïîäêðåïà" è ÊÍÑÁ ðàáîòú íåóìîðíî "çà åôåêòèâíîòî
èçïîëçâàíå íà ïîâåðåíàòà ú ïàðòèéíà ñîáñòâåíîñò" â Áèñòðèöà (ñëåä íàåìàíåòî ú îò Ìàêñóåë) è â íåáîñòúðãà÷à íà
ÁÏÑ íà Ñîëíè ïàçàð. Êàê ìåæäóíàðîäíèÿò àôåðèñò Ðîáúðò Ìàêñóåë ðåãèñòðèðà íà óëèöà "Àíãåë Êúí÷åâ" â Ñîôèÿ
(ñåäàëèùåòî íà Ìóëòèãðóï) ñäðóæåíèåòî "Èíòåðáèçíåñ 91". Ñïîìíåòå ñè òâúðäåíèÿòà íà ðóñêè àâòîðè, ÷å ïî
ïîðú÷åíèå íà ÊÃÁ Ìàêñóåë å çàêóïóâàë íà Çàïàä âàëóòà, òðóïàë å ìèëèàðäíè äúëãîâå è å îãðàáâàë êîíòðîëîèðàíèòå îò
íåãî ñîöèàëíè è ïåíñèîííè ôîíäîâå â ïîëçà íà ñúâåòñêèòå ñè ïàðòíüîðè…
2) Ñêðèòàòà ïå÷àëáà äà ñå èçïîëçâà çà ñúçäàâàíå íà êîíöåðíè, ïðåäïðèÿòèÿ, àêöèîíåðíè äðóæåñòâà (è ïèðàìèäè),
çàñòðàõîâàòåëíè êîìïàíèè è áàíêè, çà çàêóïóâàíå íà àíîíèìíè àêöèè íà ïðèíîñèòåë ñ öåë îñèãóðâàíå íà áúäåù äîõîä
çà ñòðàòåãè÷åñêèòå öåëè íà àäìèíèñòðàöèÿòà íà ÊÏÑÑ (ÁÊÏ), ïðè ñïàçâàíå íà ñòðîãà êîíôèäåíöèàëíîñò è ñêðèòîñò
íà ïàðòèéíîòî ó÷àñòèå. Êàïèòàëúò ìîæå äà ñå ïðåõâúëÿ â äðóãè ñôåðè, íî êîíòðîëúò âúðõó íåãî òðÿáâà äà ñå
çàïàçâà!
Â êíèãàòà “Записки по българските реформи” ñà ïîñî÷åíè íåìàëêî, à òóê ùå ïðèâåäåì è íàé-íîâèòå ïðèìåðè:
Ñèãóðíî ñè ñïîìíÿòå áåçãëàñíîòî îòòåãëÿíå íà îôèöåðà îò ÄÑ Àòàíàñ Òèëåâ îò ôàëèðàëàòà íå áåç íåãîâî ó÷àñòèå
Áàíêà çà çåìåäåëñêè êðåäèò (ÁÇÊ), îñíîâàíà îò Ëóêàíîâ è îò Ìàêñóåë äà îáñëóæâà êðåäèòèðàíåòî íà çåìåäåëèåòî, à
âñúùíîñò äà îáñëóæâà ñòðàòåãè÷åñêè ôèíàíñîâè îïåðàöèè â ñòðàíàòà è â ÷óæáèíà. Ñïîìíåòå ñè áåçðîïîòíîòî
ïðåõâúðëÿíå íà àêöèè îò ñòðàíà íà Êðàñèìèð Ñòîé÷åâ (ñïîíñîð íà ÑÄÑ) îò "Ìîáèëòåë" êúì îôøîðíàòà ôèðìà íà
Ëó÷àíñêè è íà ÊÃÁ - "Íîðäåêñ". Ïðàâàòà âúðõó "Ìîáèëòåë" è âúðõó GSM-оператоðà Ñòîé÷åâ ïîëó÷è îò òîãàâàøíèÿ øåô
1 Учебно помагало за затвърждаване на наученото и за подсещане – повторение на най-основни положения от дадена област
на знанието.
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íà ïîùèòå Ñòåôàí Ñîôèÿíñêè. Днес Мобилтел се управлява от Владимир Грашнов – син на известния комунистически
функционер Марин Грашнов. Мобилтел е новият спонсор на СДС и на БНТ. Äâå ðóñêè ôèðìè (íà ÊÃÁ) îïèòàõà äà ñïàñÿò
äåêàïèòàëèçèðàíàòà îò Êðàñèìèð Ñòîé÷åâ-Òðîíà "Êàïèòàëáàíê". Óæ "àìåðèêàíñêàòà" èíâåñòèöèîííà áàíêà
"Âàññåðùàéí Ïàðåëëà" ïðèäîáè 24% îò êàïèòàëà íà Áúëãàðî-ðóñêàòà èíâåñòèöèîííà áàíêà - áàíêàòà íà ÃÐÓ. Ñúùàòà å
òîëêîâà èíâåñòèöèîííà, êîëêîòî å è àìåðèêàíñêà! Ñïîìíåòå ñè çà "îòêàçà" îò àêöèîíåðíî ó÷àñòèå âúâ âåñòíèê "24
÷àñà" íà äðóãî îñîáåíî äîâåðåíî ëèöå íà îëèãàðõèÿòà - ãëàâíèÿ ðåäàêòîð Âàëåðè Íàéäåíîâ è çà "îòòåãëÿíåòî" îò
ó÷àñòèå âúâ âåñòíèê "Ñòàíäàðò" íà öåëèÿ ìó ðúêîâîäåí åêèï, ïðåíàñî÷åí îò çàñåêðåòåíèòå ëèöà íà ðàáîòà â
íàöèîíàëíàòà òåëåâèçèÿ . . . Ñïîìíåòå ñè çà Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ - îòãîâîðåí ñ÷åòîâîäèòåë è îôèöåð îò ÄÑ (ÓÁÎ),
ðàçíàñÿë ïî âðåìå íà ïðåäèøíèÿ ðåæèì êóôàð÷åòî ñ âàëóòàòà ïî äîìîâåòå íà ÷ëåíîâåòå íà ÖÊ íà ÁÊÏ, ñúùèÿò
íàðå÷åí îò êîëåãèòå ñè "êóðèåðúò íà Ïàðòèÿòà". Ïðåç 1989 ãîäèíà Âëàäèìèðîâ áåøå èçäèãíàò çà øåô íà íàäçîðà â
ÁÍÁ, à ìàëêî ïî-êúñíî (ïî âðåìåòî íà Ñîôèÿíñêè) ñòàíà øåô íà âàæíàòà Ïîùåíñêà áàíêà. Âèäåíîâ ãî èçãîíè îòòàì,
íî îëèãàðõèÿòà ãî ïîñòàâè äà ïàçè òàéíèòå íà ôàëèðàëàòà âå÷å ÁÇÊ. Ñëóæåáíèÿò ïðåìèåð Ñîôèÿíñêè ãî ïîìàçà
îòíîâî è ãî ïîñòàâè (ìàêàð è ñïîìåíàò êàòî ñëóæèòåë íà ÄÑ â ñïèñúêà íà Áîíåâ) ïàê íà÷åëî íà Ïîùåíñêà áàíêà.
Ôàêòúò, ÷å òîé å âñå îùå òàì å äîêàçàòåëñòâî çà áåçñïîðíàòà âðúçêà ìåæäó Ëóêàíîâ, Ìàêñóåë, Òèëåâ, Âëàäèìèðîâ,
Ñîôèÿíñêè, ÊÃÁ è ÄÑ.
3) Äà ñå ñôîðìèðà íà òåðèòîðèÿòà íà ÑÑÑÐ è íà äðóãè ñòðàíè Èíñòèòóöèÿòà íà îñîáåíî äîâåðåíèòå ëèöà íà
Ïàðòèÿòà è Ãðóïàòà íà çàñåêðåòåíèòå ÷ëåíîâå, îñèãóðÿâàùè äåéíîñòòà â èçâúíðåäíèÿ ïåðèîä.
Ïðèìåðè: Âèñøèòå àïàðàò÷èöè îò ÖÊ íà ÊÏÑÑ è òåõèòå ñëóãè îò ÁÊÏ ñúñòàâèõà ñïèñúêà íà áúäåùèòå
êîëîíèàëíè àäìèíèñòðàòîðè - àêöèîíåðè, à â íàøè è ÷óæäè áàíêè îòêðèõà ñìåòêè ñúñ ñúîòâåòíèòå ïàðè÷íè ñóìè íà
âñåêè îòäåëåí àêöèîíåð. Àêî Àòàíàñ Òèëåâ, Êðàñèìèð Ñòîé÷åâ, Àíãåë Ïúðâàíîâ, Èëèÿ Ïàâëîâ, Âàëåðè Íàéäåíîâ, Åìèë
Êþëåâ èëè íÿêîé äðóã ñå îïèòàøå äà ïðèñâîè çà ñåáå ñè îò äåëà íà Ïàðòèÿòà, òî òÿ ãî çàäúðæàøå â ïîä÷èíåíèå ÷ðåç
ïîçíàòèòå ñè ìåòîäè. Êàêâè áÿõà òå? Âèñøè ïàðòèéíè ôèíàíñèñòè ñúñòàâèõà è ðàçìíîæèõà â õèëÿäåí òèðàæ íà
íÿêîëêî åçèêà ñëåäíèÿ âàæåí äîêóìåíò:
Ëè÷íî çàäúëæåíèå ïðåä ÊÏÑÑ (ÁÊÏ)
Àç, ........ (ïðèìåðíî Äèìèòúð Õðèñòîâ Èâàíîâ), ÷ëåí íà ..... (ÁÊÏ), ïàðòèåí áèëåò N. ...... , ñ ïîäïèñà ñè ïîòâúðæäàâàì
ñúçíàòåëíîòî ñè è äîáðîâîëíî ðåøåíèå äà ñòàíà Äîâåðåíî ëèöå íà Ïàðòèÿòà è äà èçïúëíÿâàì âúçëîæåíèòå ìè îò Íåÿ
çàäà÷è, êúäåòî Òÿ ìå èçïðàòè è âúâ âñÿêà îáñòàíîâêà, êàòî íå ðàçêðèâàì ñâîÿòà ïðèíàäëåæíîñò êúì Èíñòèòóöèÿòà
íà äîâåðåíèòå ëèöà.
Çàäúëæàâàì ñå äà ïàçÿ è âíèìàòåëíî äà èçïîëçâàì â èíòåðåñ íà Ïàðòèÿòà ïîâåðåíèòå ìè ôèíàíñîâè è ìàòåðèàëíè
ñðåäñòâà, âúçñòàíîâÿâàíåòî íà êîèòî ãàðàíòèðàì îùå ïðè ïúðâîòî ïîèñêâàíå. Âñè÷êè ñïå÷åëåíè îò ìåí, â ðåçóëòàò
îò èêîíîìè÷åñêàòà äåéíîñò íà Ïàðòèÿòà, ïàðè÷íè ñðåäñòâà ïðèçíàâàì çà Íåéíà ñîáñòâåíîñò è ãàðàíòèðàì
ïðåäàâàíåòî èì ïî âñÿêî âðåìå è íà âñÿêî ìÿñòî.
Çàäúëæàâàì ñå äà ñïàçâàì ñòðîãàòà ñåêðåòíîñò íà ïîâåðåíèòå ìè ñâåäåíèÿ è äà èçïúëíÿâàì ïîðú÷åíèÿòà íà
Ïàðòèÿòà, êîèòî ùå ìè áúäàò ïðåäàäåíè îò óïúëíîìîùåíè çà ñëó÷àÿ ëèöà.
Äàòà ......
Ïîäïèñ íà ÷ëåíà íà ÊÏÑÑ (ÁÊÏ): .................
Ïîäïèñ íà äëúæíîñòíîòî лèöå:..................
Ñ íàðóøåíèÿ îò ñòðàíà íà Äîâåðåíè ëèöà íà Ëè÷íè çàäúëæåíèÿ ìîæåì äà ñè îáÿñíèì îòñòðàíÿâàíåòî îò
îïðåäåëåíè äåéíîñòè íà ÷àñò îò ãîðåèçáðîåíèòå è åêçåêóòèðàíåòî íà ñëåäíèòå îñîáåíî äîâåðåíè ëèöà: Ðîáúðò
Ìàêñóåë, Èëêî Åñêåíàçè, Öâåòàí Öâåòàíîâ, Èâî ßí÷åâ, Àíäðåé Ëóêàíîâ... Êîé èçïúëíè åêçåêóöèèòå? Ðàçáèðà ñå
ñïåöèàëèñòèòå îò ãðóïàòà íà çàñåêðåòåíèòå ÷ëåíîâå. Ãîëÿìàòà èãðà ñå âîäåøå çà ãîëåìèòå öåëè - ïðèñâîÿâàíå íà
âúíøíèÿ è íà âúòðåøíèÿ äúëã ÷ðåç îïåðàöèè ñ Áðåéäè-êíèæà è ÇÓÍÊ-îâå ïðåç Áúëãàðñêà âúíøíîòúðãîâñêà áàíêà, ÷ðåç
áàíêè îò Àñîöèàöèÿòà íà òúðãîâñêèòå áàíêè è ÷ðåç ïèðàìèäèòå. Åòî êàêâî ïèøå äîáðå èíôîðìèðàíèÿò âåñòíèê
"ÊÅØ" (áðîé 30 îò ñåïòåìâðè 1997 ãîäèíà): "Çà òðè îò æåðòâèòå, ïî÷èíàëè ïðè ñòðàííè îáñòîÿòåëñòâà, ìîæå äà ñå
êàæå ñúñ ñèãóðíîñò, ÷å ñà çíàåëè ùî å òîâà âúíøåí äúëã íà Áúëãàðèÿ - äâèæåíèåòî, ïðåîôîðìÿíåòî è èçòè÷àíåòî íà
ïàðè êúì îïðåäåëåíè ôîíäîâå. Äâàìà îò ïîêîéíèöèòå ñà çàãèíàëè âúâ âîäà: Ðîáúðò Ìàêñóåë - íàòîâàðåí äà óïðàâëÿâà
îôèöèàëíî âàëóòíèÿ ðåçåðâ íà Áúëãàðèÿ è Èëêî Åñêåíàçè, äâèæèë âúíøíèÿ äúëã íà Áúëãàðèÿ... Âñè÷êî òîâà å ñâúðçàíî è
ñ ðàçêðèâàíåòî íà ñìåòêè íà (ôèíàíñîâè) ïèðàìèäè â øâåéöàðñêèòå êëîíîâå íà Áàëêàíáàíê (á.à. - âæ. Ïðèëîæåíèå N2).
Òîâà å ïúðâàòà ïîùåíñêà êóòèÿ, îñèãóðèëà èçòî÷âàíåòî íà ïàðèòå íà âëîæèòåëèòå îò Áúëãàðèÿ â ÷óæáèíà. Âòîðàòà
áàíêà, êîÿòî èçâúðøâà øèðîêè îïåðàöèè (â ïîëçà íà ïèðàìèäèòå) å Òóðèñò-ñïîðò-áàíê." (á.à. – приемницата й –
БРИБАНК çàõâàíà âàëóòíàòà êðèçà â íà÷àëîòî íà 1997 ãîäèíà ÷ðåç ñïåêóëàòèâíî îáåçöåíÿâàíå íà ëåâà â ïîëçà íà
îëèãàðõèÿòà. Ñúùàòà áàíêà çàêóïè îïðåäåëåíî êîëè÷åñòâî Áðåéäè-êíèæà áðîåíè ñåäìèöè ïðåäè ïîëèòè÷åñêàòà êðèçà.)
Íà 2 îêòîìâðè 1996 ãîäèíà áåøå åêçåêóòèðàí Êîîðäèíàòîðúò íà Èíñòèòóöèÿòà íà îñîáåíî äîâåðåíèòå ëèöà çà
Áúëãàðèÿ Àíäðåé Ëóêàíîâ.
Èçïúëíèë óñúðäíî ìíîãî äðóãè, Ëóêàíîâ íå óñïÿ äà èçïúëíè íàé-âàæíàòà çàäà÷à íà ñâîÿ æèâîò - äà ïðåäàäå â ðúöåòå
íà Ìîñêâà è íà "Ãàçïðîì" ãàçîïðåíîñíàòà ìðåæà âåäíî ñ òåðèòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ.
Çà Ðóñèÿ è çà Âåëèêèòå ñèëè áúëãàðñêàòà çåìÿ èìà çíà÷åíèå ñàìî êàòî êàíàëèçàöèîííà ìðåæà, êàíàëèçàöèîííà
øàõòà, ïðîâåæäàùà â íåîáõîäèìàòà èì ïîñîêà íåôòåíèòå è ãàçîâèòå ïîòîöè êúì Òóðöèÿ, Ãúðöèÿ, Ìàêåäîíèÿ è
Þãîñëàâèÿ, êúì Çàïàäíà Åâðîïà è êúì Àäðèàòè÷åñêî ìîðå и като приемно-сортировъчно отделение за бежанци от
Изток. Íå ñëó÷àéíî îìèðîòâîðèòåëèòå îò ïîñòìîäåðíèòå ñòðàíè êîíòðîëèðàò òåðèòîðèèòå íà Ìàêåäîíèÿ îò 1993,
à íà Àëáàíèÿ îò 1996 ãîäèíà. Â áóíòîâíîòî àëáàíñêî ïðèñòàíèùå Âëüîðà ìåæäóíàðîäåí êîíñîðöèóì îáÿâè
ñòðîèòåëñòâîòî íà òåðìèíàë çà íåôòîïðîâîä, êîéòî ùå òðúãâà îò Áóðãàñ è ùå ìèíàâà ïðåç Ìàêåäîíèÿ. Çàä
"õóìàíèòàðíèòå" îìèðîòâîðèòåëíè àêöèè, êàêòî è çàä íåõóìàííèòå ïîëèòè÷åñêè óáèéñòâà ñå êðèÿò åäíè è ñúùè
èêîíîìè÷åñêè èíòåðåñè - êîé äà êîíòðîëèðà òåðèòîðèèòå.
Íåóñïÿë äà ñå ñïðàâè ñ Æàí Âèäåíîâ è ñ õîðàòà íà Æèâêîâ, Ëóêàíîâ òðÿáâàøå äà óìðå. Ìåòðîïîëèÿòà ñå îòíåñå
æåñòîêî ñ íåãî - íàé-íàïðåä òÿ çàïîâÿäà íà Ìóëòèãðóï äà ñå îòðå÷å îò Àíäðåé, à ïîñëå, ÷ðåç Òîïåíåðäæè, ñâàëè è
ôèçè÷åñêàòà îõðàíà îò íåãî. Îñòàâåí íåçàùèòåí, Ëóêàíîâ áå çàñòðåëÿí îò óïúëíîìîùåíî çà ñëó÷àÿ ëèöå.
Çàèíòåðåñîâàíèòå îò íåãîâàòà ñìúðò äåéöè îêîëî ñòàðèòå æèâêîâè ïàðè (õîðàòà îò Îðèîí, ÁÇÏÁ è ò. í.) èçïúëíèõà
ñìúðòíàòà ïðèñúäà. Ñëåä Ëóêàíîâ Ìîñêâà çàëîæè íà ñâîèòå õîðà â ÑÄÑ...
Àíäðåé Ëóêàíîâ óìåëî áàëàíñèðàøå ãîäèíè íàðåä ìåæäó èíòåðåñèòå íà äâåòå èìïåðèè â Áúëãàðèÿ. Ñëåä íåãîâàòà
ñìúðò ñòðàíàòà âå÷å "íå áåøå ñúùàòà". Âåçíèòå ñå íàêëîíèõà â ïîëçà íà Àìåðèêà. Áåøå äîøëî âðåìå çà íîâî
îáðúùàíå ïîñîêàòà íà õàîñà.
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Изход
"Îíçè, êîéòî âÿðâà â ñâîáîäàòà,
íèêîãà íå áðîè ïîñëåäîâàòåëèòå ñè"
Ìèëòúí Ôðèäìàí
Moæåì ëè äà îòãîâîðèì íà âúïðîñà çàùî ñå ïðîâàëè îïèòúò äà áúäå èçãðàäåí â Áúëãàðèÿ åäèí ïðåäâàðèòåëíî
çàäàäåí îòãîðå è îòâúí ïîëèòè÷åñêè è èêîíîìè÷åñêè ìîäåë?
Âå÷å ìîæåì. Ùå çàïî÷íåì ñ îñíîâíèòå òåçè, îáåäèíÿâàùè ñòàòèÿòà íà ëåñåôåðèñòà Ìèëòúí Ôðèäìàí
"Èêîíîìè÷åñêàòà è ïîëèòè÷åñêàòà ñâîáîäà": 1)Èêîíîìè÷åñêîòî óñòðîéñòâî "êîíêóðåíòåí êàïèòàëèçúì" îñèãóðÿâà íà
õîðàòà ìàòåðèàëíà íåçàâèñèìîñò - ãëàâíà ïðåäïîñòàâêà çà èñòèíñêà ïîëèòè÷åñêà ñâîáîäà - ðàçäåëÿéêè åäíà îò
äðóãà èêîíîìè÷åñêàòà îò ïîëèòè÷åñêàòà âëàñò, êîèòî îñâåí òîâà âçàèìíî òðÿáâà äà ñå óðàâíîâåñÿâàò.
2)Ïîëèòè÷åñêàòà ñâîáîäà ñå óñòàíîâÿâà åäíîâðåìåííî ñ óñòàíîâÿâàíåòî íà ñâîáîäíèÿ ïàçàð è ñ ðàçâèòèåòî íà
èíñòèòóöèèòå íà êîíêóðåíòíèÿ êàïèòàëèçúì. 3)Ãëåäàíî â èñòîðè÷åñêè ïëàí, õàðàêòåðíîòî ñúñòîÿíèå íà
÷îâå÷åñòâîòî å òèðàíèÿòà, ðîáñòâîòî è ìèçåðèÿòà. 4)Êàïèòàëèçìúò å åäíî îò óñëîâèÿòà çà ñúùåñòâóâàíå íà
÷îâåøêè ñâîáîäè, íî ñàìî òî î÷åâèäíî å íåäîñòàòú÷íî.
Ïðèìåðèòå ñà ìíîãî. Òå äîêàçâàò âúçìîæíîñòòà çà ñúæèòåëñòâî ìåæäó êàïèòàëèñòè÷åñêà íà âúíøåí âèä
èêîíîìèêà è îãðàíè÷åíà ÷îâåøêà ñâîáîäà. "Îñíîâíàòà çàïëàõà çà ñâîáîäàòà å äèêòàòóðàòà...èëè îëèãàðõèÿòà, èëè
äîðè íÿêîå âðåìåííî óïðàâëÿâàùî ìíîçèíñòâî", äîáàâÿ â ñòàòèÿòà ñè Ôðèäìàí. Óñòàíîâåíîòî â Áúëãàðèÿ ñëåä
"ïðîìåíèòå" óïðàâëåíèå ïîòâúðæäàâà òîâà.
Ðàæäàíåòî íà îëèãàðõèÿòà
Äåйñòâèòåëíà èêîíîìè÷åñêà íåçàâèñèìîñò ñëåä "ïðîìåíèòå" ïîëó÷è îïðåäåëåíà íåçíà÷èòåëíà ÷àñò îò áúëãàðèòå,
à âñè÷êè îñòàíàëè ñòàíàõà ïî-íåñâîáîäíè è ïî-áåäíè. Èêîíîìè÷åñêàòà è ïîëèòè÷åñêàòà âëàñò ñå âïëåòîõà è
ïðîíèêíàõà âçàèìíî, êîåòî íà áèòîâ åçèê å âïëèòàíåòî íà ìàôèîòñêèòå ñòðóêòóðè. "Êîíêóðåíòåí êàïèòàëèçúì",
îòãîâàðÿù íà îïðåäåëåíèåòî íà Ôðèäìàí, ñëåäîâàòåëíî ó íàñ íå ñúùåñòâóâà. Â èêîíîìèêàòà ãîñïîäñòâà
ïîñòñîöèàëèñòè÷åñêèÿò ìîíîïîëèçúì. Ïîëèòè÷åñêà ñâîáîäà ïîëó÷èõà ìàëöèíà, à ïàçàðíèòå èíñòèòóöèè ñå ïðîâàëèõà
ïðåäè îùå äà ñà ñå óñòàíîâèëè è óêðåïèëè.
Äíåøíîòî ñúñòîÿíèå íà áúëãàðñêèÿ íàðîä å òèðàíèÿòà, ðîáñòâîòî è ìèçåðèÿòà, äîêàòî íåãîâèòå èêîíîìè÷åñêè è
ïîëèòè÷åñêè ñâîáîäè ñà çàïèñàíè ñàìî íà êíèãà.
"Äàäåí ïðîáëåì, êîéòî â íà÷àëîòî å áèë ðàçðåøèì, ïîðàæäà êðèçà, à êðèçàòà - êàòàñòðîôà, è îò íåÿ ñòðàäàò õîðà,
êîèòî íÿìàò íèùî îáùî ñ ïúðâîíà÷àëíèÿ ïðîáëåì. Êîëêîòî è ñïîñîáíè äà ñà òå, èçáîðúò, ñ êîéòî ùå ðàçïîëàãàò â
áúäåùå, ùå ñå ïðîñòèðà ìåæäó ëîøîòî è íàé-ëîøîòî...íèå íå ñòàíàõìå íèòî ïî-äîáðè, íèòî ïî- ìúäðè, à è ñàìîòî
èçïèòàíèå íÿìà ïîâå÷å ñìèñúë îò êîåòî è äà áèëî ÷óäîâèùíî çåìåòðåñåíèå, èçáèëî ñòîòèöè ìèëèîíè õîðà", ïðèïîìíÿ
íè ðóñêèÿò äèñèäåíò Áóêîâñêè.
Çàùî ñå ïîëó÷è òàêà?
Â íàâå÷åðèåòî íà 1989 ã. íàé-íåòúðïåëèâèòå ôóíêöèîíåðè îò ïàðòèéíèÿ àïàðàò, ÂÏÊ è îðãàíèòå çà ñèãóðíîñò,
âèñøèòå è ñðåäíèòå íîìåíêëàòóðíè êàäðè îò âúíøíîòúðãîâñêèòå öåíòðàëè, îò ñòîïàíñêèòå îáåäèíåíèÿ è ôèðìè,
êîíòðîëèðàõà öÿëàòà èêîíîìè÷åñêà è ïîëèòè÷åñêà èíôîðìàöèÿ, âàëóòíèòå ñðåäñòâà, ñòîêèòå è êàïèòàëèòå.
Ôîðìèðàëè ãîëÿìà ÷àñò îò âúíøíèÿ äúëã êúì ïîâå÷å îò 400 ÷óæäåñòðàííè ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè íà Çàïàä è íà
Èçòîê, äîñòàòú÷íî êîðóìïèðàíè, çà äà ïîæåëàÿò äà ïðåâúðíàò ïàðòèéíàòà è äúðæàâíàòà âëàñò â ñîáñòâåíîñò, òå
èçíàìåðèõà íåîáõîäèìèòå èì ëîñòîâå - èäåîëîçè è èäåîëîãèè - çà äà ëåãàëèçèðàò ñúùàòà òàçè ñîáñòâåíîñò,
îñèãóðÿâàéêè ñè ïúòÿ êúì èêîíîìè÷åñêà ñâîáîäà è ïîëèòè÷åñêà âëàñò îò íîâî êà÷åñòâî. Â èíòåðåñ íà òàçè
ìàëîáðîéíà (îò 1 äî 2 õèëÿäè äóøè), òîëåðèðàíà è îò Ìîñêâà è îò Âàøèíãòîí, âúðõóøêà, áÿõà èçêàðàíè ìèëèîíè
áúëãàðè ïî ïëîùàäèòå è çàêàðàíè ïðåä èçáèðàòåëíèòå óðíè. Íåïîäãîòâåíîòî çà ìàíèïóëàöèèòå íà
ðåïðåçåíòàòèâíàòà ñèñòåìà íàñåëåíèå áå âúâëå÷åíî â åäíà ñîöèàëíà òðàíñôîðìàöèÿ, ñòàíàëà èçâåñòíà êàòî
èçãðàæäàíå íà Íîâ ñâåòîâåí ðåä. Ñúâñåì ìåòîäè÷íî è ïîñòåïåííî ëîçóíãèòå "çà ñîöèàëèçúì è íàðîäíà äåìîêðàöèÿ" ñå
ïîäìåíÿõà ñ òåçè "çà äåìîêðàòè÷åñêè ñîöèàëèçúì", "çà ñâîáîäåí ïàçàð è ïàðëàìåíòàðíà äåìîêðàöèÿ".( Çàä
èäåîëîãè÷åñêàòà ôàñàäà âñúùíîñò áåøå прикрит ôàëñòàðòúò íà ñúñòåçàíèåòî “Êîé ïîâå÷å ùå îòêðàäíå?”)
Äâåòå ôðàêöèè íà ÁÊÏ - ÁÑÏ è ÑÄÑ - çàòâúðæäàâàõà ìîäåëà, èìèòèðàéêè ïëóðàëèçúì è ñâîáîäà íà ìíåíèÿòà,
àêóìóëèðàéêè â äâà ïîëþñà åìîöèèòå íà ãðàæäàíèòå. Ñúâñåì ñúçíàòåëíî, ñëåäâàéêè èäåîëîãèÿòà íà ëåñåôåðèñòèòå,
áåç äà å ñúçäàäåíà äðóãà ñèñòåìà çà êîíòðîë, ïðàâèòåëñòâîòî íà ÁÑÏ ïðåêðàòè ïðåç 1990 ã. äåéíîñòòà íà êîìèòåòà
çà äúðæàâåí êîíòðîë è äåéíîñòòà íà ãëàâíàòà èíñïåêöèÿ ïî òúðãîâèÿòà è óñëóãèòå. Ïðåç 1991 ã. ÑÄÑ ëèêâèäèðà
äúðæàâíàòà èíñïåêöèÿ çà áîðáà ñúñ ñïåêóëàòà è êîðóïöèÿòà. Êîàëèöèîííîòî ïðàâèòåëñòâî íà ÁÑÏ è ÑÄÑ íà ìÿñòîòî
íà ñîöèàëèñòè÷åñêèòå èêîíîìè÷åñêè ìîíîïîëè çàïî÷íà ñúçäàâàíåòî íà ìîíîïîëè îò èíñòèòóöèîíàëåí ìàôèîòñêè
òèï. Ñ ïîìîùòà íà êàçèîííèòå ñèíäèêàòè "Ïîäêðåïà" è ÊÍÑÁ îò 1991 äî 1994 ã., âúðõó îñíîâèòå íà ñòðóêòóðè íà
Âàðøàâñêèÿ äîãîâîð, ÂÏÊ, ÑÈÂ, ÊÃÁ è ÄÑ, íîâèòå åëèòè îò âñè÷êè öâåòîâå ïàðöåëèðàõà Áúëãàðèÿ ñ íåéíàòà
âúòðåøíà è âúíøíà òúðãîâèÿ è óñëóãè íà ïàçàðíè äÿëîâå è òåðèòîðèè. Îòêðîâåí èçðàçèòåë íà äèâèÿ ñîöèàëíîèêîíîìè÷åñêè ìîíîïîëèçúì è äàðâèíèçúì ñòàíà ôèíàíñîâèÿò ìèíèñòúð îò Áåðîâèÿ êàáèíåò - Ñòîÿí Àëåêñàíäðîâ:
"Íàòðóïâàíåòî íà êàïèòàëèòå ó íàñ ñòàâà ÷ðåç èêîíîìèêàòà â ñÿíêà. Àêî íÿêîé èñêà äà çàïî÷íå áèçíåñ ïî ïî÷òåí
íà÷èí, ùå ãî ñìà÷êàò ÷ðåç ñóðîâèííèÿ ïàçàð è íåëîÿëíàòà êîíêóðåíöèÿ. Íåëîÿëíàòà êîíêóðåíöèÿ ñúñèïâà èêîíîìèêàòà
íè, íî óñêîðÿâà ïðîöåñà íà ñúçäàâàíå íà ôèíàíñîâà îëèãàðõèÿ, êîÿòî ùå óïðàâëÿâà ñòðàíàòà. È çàùèòàâàéêè ñâîèòå
èíòåðåñè, ùå çàùèòàâà è äúðæàâàòà." Ïî òîçè íà÷èí ìèíèñòúð Àëåêñàíäðîâ ïðèçíà ïóáëè÷íî, ÷å îòãëåæäàíåòî íà
áúëãàðñêàòà ìàôèÿ å îôèöèàëíà äúðæàâíà çàäà÷à. Òàêà öåëòà íà ïîðî÷íîòî ñîöèàëíî ìîäåëèðàíå ñòàíà íàïúëíî ÿñíà.
Â ðåçóëòàò òðîéíèÿò àðãóìåíò íà ëåñåôåðèñòèòå - ïðèíöèïúò çà ïîëåçíîñòòà, çà óíèâåðñàëíàòà ðàçóìíîñò è çà
åâîëþöèîíèçìà òâúðäå ñêîðî áåøå ïîäìåíåí îò ïðèíöèïà çà ñîöèàëíèÿ äàðâèíèçúì.
(Ñòàòèÿòà å ïóáëèêóâàíà â áð.1 íà âåñòíèê "Çîâ")

Ìîíîïîëèçúì è äåìîíîïîëèçàöèÿ
Íà 1 ôåâðóàðè 1991 ã. êîàëèöèîííîòî ïðàâèòåëñòâî íà ïîñòêîìóíèñòè÷åñêèòå ôîðìèðîâàíèÿ ÁÑÏ, ÑÄÑ è ÁÇÍÑ
íà÷åëî ñúñ ñúäèÿòà Äèìèòúð Ïîïîâ ñòàðòèðà "èêîíîìè÷åñêàòà ðåôîðìà", îáÿâÿâàéêè íåéíàòà öåë - ñúçäàâàíå íà
ïðàâíè è ñòîïàíñêè óñëîâèÿ çà ðàñòåæ è ìîäåðíèçàöèÿ íà èêîíîìèêàòà. Íà 17 ìàé ñúùàòà ãîäèíà â äúðæàâåí âåñòíèê
ïóáëèêóâàõà ïðèåòèÿ îò ÂÍÑ Çàêîí çà çàùèòà íà êîíêóðåíöèÿòà ñ öåë "äà îñèãóðè óñëîâèÿ çà ñâîáîäà íà
ïðåäïðèåì÷èâîñòòà â ïðîèçâîäñòâîòî, òúðãîâèÿòà è óñëóãèòå, çà ñâîáîäíî îáðàçóâàíå íà öåíèòå è çàùèòà
èíòåðåñèòå íà ïîòðåáèòåëèòå"(÷ë. 1, àë. 1). Íèòî åäíà îò òåçè áëàãîðîäíè öåëè íå áå ïîñòèãíàòà îò áúëãàðñêîòî
îáùåñòâî ñ ïîìîùòà íà îôèöèàëíèòå âëàñòè è íà Êîìèñèÿòà çà çàùèòà íà êîíêóðåíöèÿòà (ÊÇÊ), (ñúçäàäåíà
ñïåöèàëíî çà òàçè öåë ïî ñèëàòà íà íîâîïðèåòèÿ çàêîí). Ïðåäñåäàòåëÿò, äâàìàòà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëè è îñåìòå
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÷ëåíà íà ÊÇÊ îñòàíàõà äî òÿõíîòî çàìåíÿíå â êðàÿ íà 1997 ã. àíîíèìíè ñâèäåòåëè íà ïðîòèâîïðàâíè ìîíîïîëíè
äåéñòâèÿ, íàòðóïâàéêè ïðåä áúëãàðñêîòî îáùåñòâî ìíîãîáðîéíè íåïðîñòèìè ãðåõîâå. Ïàðàëåëíàòà èêîíîìèêà,
ñúçäàäåíà îò âëàñòòà â ñÿíêà, íàìåðè â òÿõíî ëèöå âåðíè çàùèòíèöè. Ìîæå ëè äíåñ íÿêîé äà ñè ñïîìíè èìåíàòà
íà òåçè ïóáëè÷íè ïî çàêîí ëè÷íîñòè? Åäâà ëè. Â çàèíòåðåñîâàíàòà áúëãàðñêà ïðåñà ëèïñâàò îáåêòèâíè îöåíêè çà
òÿõíàòà äåéíîñò. ×óâñòâèòåëåí å ïðèíîñúò íà ÷ëåíîâåòå íà êîìèñèÿòà çà ìîíîïîëèçèðàíå íà ïàçàðèòå è íà öåíèòå,
çà îùåòÿâàíåòî è çà ðàçïðàâàòà íà ìîíîïîëèñòèòå - äúðæàâíè, ñìåñåíè è ÷àñòíè - ñ íåîáâúðçàíèòå ñ âúðõóøêàòà
ïðåäïðèåìà÷è è ïîòðåáèòåëè. Çà ðàçëèêà îò ñòðàíè êàòî ×åõèÿ è Ãåðìàíèÿ, ó íàñ íîìåíêëàòóðàòà ñòàðòèðà ñ
"ôàëñòàðò" è íèêîé äîðè íå ñå îïèòà äà ÿ ïîñòàâè íà êîíêóðåíòíè ïàçàðíè ïîçèöèè. Òàêà òÿ, êàêòî è â Ðóñèÿ, ïîëó÷è
ïðàâîòî äà ñå ðàçïîðåæäà ñúñ ñîáñòâåíîñòòà è ñ ïàçàðà. Â íàðóøåíèå íà èçðè÷íèÿ òåêñò â çàêîíà, ÷å "åäíî ëèöå íå
ìîæå äà ó÷àñòâà åäíîâðåìåííî, êàêòî è äî òðè ãîäèíè ñëåä íàïóñêàíå, â óïðàâèòåëíè èëè â êîíòðîëíè îðãàíè íà
êîíêóðåíòíè ïðåäïðèÿòèÿ", ÷å "íå ìîãàò äà èçâúðøâàò êîíêóðåíòíà ñòîïàíñêà äåéíîñò òðè ãîäèíè ñëåä
ïðåêðàòÿâàíå íà òðóäîâèÿ äîãîâîð..." è ò.í. áÿõà ñúçäàäåíè ðåäèöà ïàðàëåëíè íà äúðæàâíèòå ÷àñòíè è ñìåñåíè ôèðìè,
îãëàâåíè îò áèâøè è íàñòîÿùè äúðæàâíè ìåíúäæåðè, èçïîìïèëè áåçíàêàçàíî (êàêòî è äíåñ ÷ðåç ïðèâàòèçàöèîííèòå
õîëäèíãè) îáùåñòâåíà ñîáñòâåíîñò. ×ëåíîâåòå íà ÊÇÊ óêðåïèõà è óêðåïâàò ñòàðèòå è íîâèòå ìîíîïîëèñòè.
Ïàðàäîêñàëíîòî è áåçíàêàçàíî ïîâåäåíèå íà óïðàâèòåëè íà äúðæàâíè áàíêè è ôèðìè å äîêàçàòåëñòâî íå òîëêîâà çà
íåîðãàíèçèðàíîñò è ñòèõèéíîñò, êîëêîòî çà íàëè÷èåòî íà íåÿâåí (êîíôèäåíöèàëåí) îðãàíèçàöèîíåí ìîäåë, áàçèðàí
âúðõó èêîíîìè÷åñêàòà èäåîëîãèÿ íà ðàäèêàëíèÿ ëåñåôåðèçúì - ëèáåðòàðèàíòñòâîòî.("Ïðåõîäúò êúì ïàçàðíà
èêîíîìèêà òðÿáâà äà áúäå îñúùåñòâåí êàòî àíòèñîöèîôåîäàëíà ðåâîëþöèÿ ïîä ëîçóíãà "ëåñåôåð", êîÿòî âåäíàãà
òðÿáâà äà áúäå ïîñëåäâàíà îò äðóãà ðåâîëþöèÿ, âäúõíîâåíà îò íîâèÿ êóðñ íà Ôðàíêëèí Ä. Ðóçâåëò", ïèøå â
êîìóíèñòè÷åñêàòà ïðåñà ïðåç 1989 ã. èäåîëîãúò è èçïúëíèòåëÿò íà ìîäåëà Èâàí Êîñòîâ.) Ëèáåðòàðèàíòñòâîòî å
òàéíàòà èäåîëîãèÿ íà áúëãàðñêèÿ ïðåõîä, êðàéíà ôîðìà íà ëèáåðàëèçúì - ñòðåìåæ êúì îñâîáîæäàâàíå îò
îãðàíè÷åíèÿòà (êîíòðîëà) íà âñè÷êè ïðåäèøíè èíñòèòóöèè. Ëèáåðòàðèàíöèòå, íàïðèìåð â ÑÀÙ, ñà íàñòðîåíè
èçêëþ÷èòåëíî âðàæäåáíî êúì äúðæàâàòà è â ÷àñòíîñò êúì àìåðèêàíñêàòà äúðæàâà. Äîêòðèíàëíèÿò ôàíàòèçúì å
õàðàêòåðåí çà áúëãàðñêèòå èì ïîñëåäîâàòåëè, âçåëè íà âúîðúæåíèå íåîáõîäèìàòà èì èäåîëîãèÿ, çà äà ïðîâåäàò
èçïåïåëÿâàùèÿ ñè åêñïåðèìåíò ïî äååòàòèçèðàíåòî íà Áúëãàðèÿ. Â ñúùîòî âðåìå àìåðèêàíñêèòå êîíñåðâàòîðè
îïðåäåëÿò ëèáåðòàðèàнñòâîòî êàòî ïðåäàòåëñòâî ñïðÿìî çàïàäíàòà öèâèëèçàöèÿ. Âñè÷êè âëàñòè âúâ âðåìåíàòà íà
ïðåõîäà óêðåïâàõà çàòâîðåíèòå ôèíàíñîâî-èêîíîìè÷åñêè ñòðóêòóðè, èçãðàäåíè îò Ïàðòèÿòà âúðõó îñíîâàòà íà
íåÿâíè ôèðìè íà Ãëàâíîòî ðàçóçíàâàòåëíî óïðàâëâíèå íà ãåíåðàëíèÿ ùàá íà ×åðâåíàòà àðìèÿ (ÃÐÓ), ÊÃÁ, ÊÄÑ è íàéâå÷å ÍÒÐ (Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîòî ðàçóçíàâàíå). Â ïåðèîäà 1993-94 ã. òå íàáðàõà ñèëà, îáåäèíèõà ñå ïîä ðúêîâîäñòâîòî
íà âèñøè äúðæàâíè ñëóæèòåëè è ìèèíèñòðè â òàêà íàðå÷åíàòà Êîíôåäåðàöèÿ íà åäðèòå èíäóñòðèàëöè (Ã-13) è
ïàðöåëèðàõà ïàçàðà. Åêñïàíçèÿòà èì ñå íàñî÷è êúì ìîùíèòå ñòðóêòóðîîïðåäåëÿùè äúðæàâíè ïðåäïðèÿòèÿ,
ïîäëàãàéêè ãè íà ðàçãðàáâàíå. Ñ ïîäêðåïàòà íà ïðàâèòåëñòâàòà è íà ÊÇÊ ïðåâçåõà ìåäèèòå. Çàïî÷íàõà äà ïðåäÿâÿâàò
è ïîëèòè÷åñêè ïðåòåíöèè.
Êàòî ðåàêöèÿ ñðåùó íåðåãëàìåíòèðàíàòà èì êîíôèäåíöèàëíà äåéíîñò, åòàòè÷íî íàñòðîåíîòî áúëãàðñêî
íàñåëåíèå èçáðà â êðàÿ íà 1994 ã. "ëÿâîòî óïðàâëåíèå" è îáåùàíèåòî ìó ñ òîÿãàòà íà äúðæàâàòà "äà ïîáåäè
ðàçðóõàòà"... Íèùî ïîäîáíî îáà÷å íå ñå ñëó÷è. Âèäåíîâ íå óñïÿ äà ïîäîáðè èêîíîìè÷åñêàòà ñðåäà â ñòðàíàòà è äà ñå
ïðåáîðè ñ íåëîÿëíàòà êîíêóðåíöèÿ. Äîðè äà å èìàëî íàìåðåíèå, ïðàâèòåëñòâîòî ìó íå ïîëó÷è îò ìíîãîëèêîòî ñè
ìíîçèíñòâî â ïàðëàìåíòà íåïáõîäèìàòà çà åäíà òàêàâà áîðáà ïîäêðåïà. Âèäåíîâ íå ïðîìåíè àíòèòðúñòîâñêèÿ çàêîí
è íå ïîòúðñè îòãîâîðíîñò îò ÷ëåíîâåòå íà ÊÇÊ. Íå ïîñåãíà ðåøèòåëíî íà åäíà îò íàé-áðóòàëíèòå è íàé-ãîëåìèòå
(íà ãëàâà îò íàñåëåíèåòî) ñèâè èêîíîìèêè â Èçòî÷íèÿ áëîê. Ïðàâèòåëñòâîòî íà Âèäåíîâ ïðîñòî ïàäíà... Íå áåç
ïîìîùòà íà ìîíîïîëèñòèòå, êàêòî è îñòàíàëèòå ïðàâèòåëñòâà. "Òàì, êúäåòî êîíêóðåíöèÿòà íå å æèâà, íàñòúïâà
çàñòîé. Òîãàâà âñåêè çàùèòàâà ñàìî òîâà, êîåòî ïðèòåæàâà. È íå å ñêëîíåí êúì óâåëè÷àâàíå íà ñâîÿòà
ïðîèçâîäèòåëíîñò", ïèøå â áèîãðàôè÷íàòà ñè êíèãà "Áëàãîäåíñòâèå çà âñè÷êè" áàùàòà íà ãåðìàíñêîòî èêîíîìè÷åñêî
÷óäî ñëåä âîéíàòà Ëóäâèã Åðõàðä. Äúðæàâàòà å äëúæíà äà ñå íàìåñè â áîðáàòà ñðåùó ìîíîïîëèòå, çàùîòî íÿìà äðóãà
ñèëà, ñïîñîáíà äà ñòîðè òîâà. Ñëåä 1991 ã. áúëãàðñêàòà äúðæàâà íå ñòîðè òîâà. Îòñòúïëåíèåòî ïðåä
êîðïîðàòèâíèòå èíòåðåñè íàíåñå íåïîïðàâèìà âðåäà è ïîðàäè âúòðåøíàòà âçàèìîñâúðçàíîñò íà èêîíîìè÷åñêèòå
ïðîöåñè.
Â Ãåðìàíèÿ çà ÷èñòîòàòà íà êîíêóðåíöèÿòà ïåäàíòè÷íî ñëåäè Ôåäåðàëíàòà êàðòåëíà ñëóæáà. Íà âñåêè äâå ãîäèíè
òÿ èçãîòâÿ ñïåöèàëåí äîêëàä çà òîâà, êàê ñå ñïàçâà çàêîíúò. Åðõàðä íàðè÷à Çàêîíà çà áîðáà ñðåùó íåëîÿëíàòà
êîíêóðåíöèÿ "Õàðòà íà ñâîáîäàòà" â ñîöèàëíàòà ïàçàðíà èêîíîìèêà. Çà ñàìîñòîÿòåëíà ñòðàíà êàòî Ãåðìàíèÿ
"ñâîáîäà" å ïîíÿòèå öÿëîñòíî è íåäåëèìî: Ïîëèòè÷åñêàòà, èêîíîìè÷åñêàòà è ëè÷íàòà ñâîáîäà ñà êîìïëåêñíè
åëåìåíòè íà åäèííàòà äåìîêðàòè÷íà ñèñòåìà. Ãåðìàíñêèòå õðèñòèÿнäåìîêðàòè íå èçïàäíàõà ñëåä âîéíàòà âúâ
ôàíàòèçìà íà êðàéíèòå ëåñåôåðèñòè è ëèáåðòàðèàíöè. Òå èçïîëçâàõà óìåëî êîíòðîëíèòå ôóíêöèè íà
êîíñåðâàòèâíîòî äúðæàâíî óïðàâëеíèå è âúçìîæíîñòèòå íà ùàäÿùàòà ñîöèàëíà ïàçàðíà èêîíîìèêà.
Êàêâè ñà èçâîäèòå îò äåéíîñòòà íà áúëãàðñêàòà Êîìèñèÿ çà çàùèòà íà êîíêóðåíöèÿòà?
1) ÊÇÊ, à ñëåäîâàòåëíî è äúðæàâàòà, íå îñèãóðèõà íà áúëãàðñêîòî îáùåñòâî èêîíîìè÷åñêè ñâîáîäè, ëèøàâàéêè ãî
ñúâñåì ñúçíàòåëíî îò ñâúðçàíèòå ñ òÿõ ïîëèòè÷åñêè è ãðàæäàíñêè ñâîáîäè.
2) Äúðæàâàòà íå ïðåäëîæè íà ñâîèòå ãðàæäàíè åäèí óáåäèòåëåí è ðåñïåêòèðàù àíòèìîíîïîëåí çàêîí,
òîëåðèðàéêè öåëåíàñî÷åíî äúðæàâíèÿ, îáùèíñêèÿ, ñìåñåíèÿ è ÷àñòíèÿ ìîíîïîë, ïîäòèñêàéêè ïðîèçâîäèòåëèòå
íåìîíîïîëèñòè è áåçïîìîùíèòå ïðåä íàñèëèåòî íà ïàçàðà-íåïàçàð ïîòðåáèòåëè.
3) Îâëàñòåíèòå ïîëèòè÷åñêè ìàðèîíåòêè íå çàùèòèõà ïàçàðíèòå è ÷îâåøêèòå ñâîáîäè.
4) Çàòâîðåíèòå êîíôèäåíöèàëíè ãðóïèðîâêè è îðãàíèçàöèè ñå ïîëçâàõà ñ ïðèâèëåãèè è áåçíàêàçàíîñò.
5) Äúðæàâàòà íå íàñúð÷àâàøå è íå îáåçùåòÿâàøå çàñåãíàòè îò íåëîÿëíàòà êîíêóðåíöèÿ ðàéîíè, ñåêòîðè è
ñîöèàëíè ãðóïè.
Âñè÷êî òîâà áåøå ÷àñò îò âîéíàòà íà íîâèÿ-ñòàð åëèò ñðåùó ñîáñòâåíèÿ ìó íàðîä è äúðæàâà. Â ñâîå
ñîöèîëîãè÷åñêî èçñëåäâàíå èçâåñòíèÿò Òîëêúò Ïàðñúíñ ñî÷è áúëãàðñêèÿ îïèò çà ìîäåðíèçàöèÿ îò íà÷àëîòî íà ÕÕ âåê
êàòî òèïè÷åí ïðèìåð çà íåóñïåøíà ñîöèàëíà òðàíñôîðìàöèÿ. Îïðåäåëÿ ãî êàòî "ïðîïóñíàòàòà âúçìîæíîñò çà
Áúëãàðèÿ". Öèêúëúò â êðàÿ íà âåêà èçãëåæäà ñå çàòâàðÿ - òúæíà, íî íå ñúâñåì áåçíàäåæäíà êîíñòàòàöèÿ! Ïîñëîâè÷íî
òúðïåëèâèÿò áúëãàðñêè íàðîä ñå íóæäàå îò åäèí óáåäèòåëåí Çàêîí çà çàùèòà íà êîíêóðåíöèÿòà, îò åäèí íîâ
ïîëèòè÷åñêè è ñòîïàíñêè åëèò, àíãàæèðàí â çàùèòà íà îáùîáúëãàðñêèòå èíòåðåñè.
(Ñòàòèÿòà å ïóáëèêóâàíà ñúñ ñúêðàùåíèÿ âúâ âåñòíèê "Íîâèíàð" íà 7 ÿíóàðè 1998 ã. ïîä çàãëàâèåòî “Ìîíîïîëèçìúò
- ïðè÷èíà çà êðàõà íà áúëãàðñêèÿ ïðåõîä”)

Ìàôèîòñêèÿò êàïèòàëèçúì îòäàâíà å ïðåñÿêúë ïúòÿ íà ïàçàðíàòà èêîíîìèêà
Öåëòà ìó å äà óçàêîíè çàãðàáåíîòî ñ ïîìîùòà íà ñâîé ïîëèòè÷åñêè è èêîíîìè÷åñêè åëèò
Äíåñ ìíîãî ñå ãîâîðè çà íîâèÿ öèâèëèçàöèîíåí èçáîð - êàïèòàëèçìà, çà áóíòà íà åëèòèòå è çà íîâîòî ðàçãðàáâàíå

9
íà Áúëãàðèÿ. Êàêâà å âðúçêàòà ìåæäó òðèòå îòäåëíè òåìè?
"Öèâèëèçàöèîííèÿò èçáîð" ñïîðåä Ïèòèðèì Ñîðîêèí çàâèñè îò "÷îâåøêèòå íîñèòåëè", êîèòî ïúðâè âëèçàò â äîïèð ñ
äðóãàòà öèâèëèçàöèÿ. Çà Áúëãàðèÿ ïúðâèòå "ïîñëàíèöè", ïðåêðà÷èëè â çàïàäíàòà öèâèëèçàöèÿ, áÿõà ñëóæèòåëèòå îò
âúíøíîòúðãîâñêèòå öåíòðàëè, îò âúíøíîòúðãîâñêèòå áàíêè, ðàçóçíàâà÷èòå îò Äúðæàâíà ñèãóðíîñò, ñëóæèòåëèòå
îò êîíñóëñòâàòà è ïîñîëñòâàòà, íàó÷íè ðàáîòíèöè - ñúòðóäíèöè íà ðàçóçíàâàíåòî, ðúêîâîäèòåëè íà ïðåäïðèÿòèÿ âíîñèòåëè è èçíîñèòåëè, êàêòî è íÿêîè äåéöè íà èçêóñòâîòî. Äíåñ çà áëàãîçâó÷èå ãè íàðè÷àò ïîëèòè÷åñêà êëàñà è
èêîíîìè÷åñêè åëèò. Òå ñà äâèæåùàòà ñèëà çà ðåâîëþöèÿòà, ïðîâåäåíà îòãîðå, çà ðåâîëþöèÿòà çà ñåáå ñè, òîåñò çà
ñîáñòâåí èíòåðåñ.
"Áóíòúò íà åëèòèòå"
Âëåçëèòå â äîïèð ñ äðóãàòà öèâèëèçàöèÿ åëèòè òðÿáâàøå äà áúäàò "î÷èòå è óøèòå" íà ðåæèìà, íî ñëåä
çàðàçèòåëíèÿ êîíòàêò ñ áëàãàòà íà ìîäåðíèòå öèâèëèçàöèè, òå íåãëàñíî ñå ðàçáóíòóâàõà ñðåùó êîìóíèñòè÷åñêèòå
äîãìè è äíåñ "áóíòàðèòå" ñà ïðîãðåñèâíàòà êëàñà.
Óïðàâëÿâàùàòà âúðõóøêà íàïðàâè íÿêîè ïðåîöåíêè è êîðåêöèè íà èêîíîìè÷åñêèÿ ìîäåë îùå â êðàÿ íà 60-òå ãîäèíè.
Íà 6 íîåìâðè 1968 ã. ÌÑ ïðèå Ïîñòàíîâëåíèå N 50 "Çà ïîñëåäîâàòåëíî ïðèëàãàíå è ïî-íàòàòúøíî ðàçâèòèå íà íîâàòà
ñèñòåìà çà ðúêîâîäñòâî íà íàðîäíîòî ñòîïàíñòâî". Öåëè 20 ãîäèíè ïîä êîíòðîëà è ðúêîâîäñòâîòî íà ÁÊÏ
òåõíîêðàòè óïðàâëÿâàõà èêîíîìèêàòà ñïîðåä ðàçïîðåäáèòå íà òîâà ïîñòàíîâëåíèå. Ïðàâèëíèêúò çà âúíøíàòà
òúðãîâèÿ è Íàðåäáàòà çà âçàèìîîòíîøåíèÿòà íà áàíêèòå ñúñ ñòîïàíñêèòå îðãàíèçàöèè áÿõà íåðàçäåëíà ÷àñò îò
ïîñòàíîâëåíèåòî.
Ñâîáîäíîòî äâèæåíèå íà êàïèòàëèòå ïðåç ãðàíèöèòå å àòðèáóò íà ñúâðåìåííàòà çàïàäíà öèâèëèçàöèÿ. Â
òîòàëèòàðíàòà äúðæàâà å îáðàòíî - óïðàâëÿâàùàòà ïàðòèÿ óïðàæíÿâà ïúëåí êîíòðîë âúðõó äâèæåíèåòî íà
ïàðè÷íèòå ïîòîöè. Òîçè êîíòðîë å íå òîëêîâà ôèíàíñîâ, êîëêîòî èäåîëîãè÷åí - äîêòðèíåðñêè è äîãìàòè÷åí. Êîãà, êàê
è â ÷èé èíòåðåñ áå ðàçðóøåí òîçè êîíòðîë? Îòêúäå çàïî÷íà ïñåâäîïàçàðíàòà èêîíîìèêà - îò áóíòà íà åëèòà è îò
óñåùàíåòî çà ïðèòåæàíèå è êîíòðîë âúðõó ñîáñòâåíîñòòà.
Êîíâåðãåíöèÿ íà ñîáñòâåíîñòòà è êîíâåðãåíöèÿ íà åëèòà.
Êîíâåðãåíöèÿ (îò ëàòèíñêîòî convergo - ñáëèæàâà ñå, ñúáèðà ñå) å ñîöèàëíî-ôèëîñîôñêà è ïîëèòîëîãè÷íà
êîíöåïöèÿ îò ñðåäàòà íà íàøèÿ âåê, ñïîðåä êîÿòî èíòåðíàöèîíàëèçàöèÿòà íà ïîëèòèêàòà, íà èêîíîìèêàòà è íà
êóëòóðàòà, è ñúçäàäåíèòå îáùè ñòðóêòóðè â èíäóñòðèàëíîòî îáùåñòâî äîâåæäàò äî ñáëèæàâàíå íà êàïèòàëèçìà
ñúñ ñîöèàëèçìà, ïðè î÷åðòàâàùà ñå âúçìîæíîñò çà òÿõíîòî áúäåùî ñëèâàíå â åäíî ñìåñåíî îáùåñòâî. Èëè, âìåñòî
ñáëúñúê - ñëèâàíå íà öèâèëèçàöèèòå!
Ïðåç 1968 ã. òåîðåòèêúò íà îãðàíè÷åíàòà êîíâåðãåíöèÿ Ïèòúð Óàéëñ íàïèñà ïî ïîâîä íà òîãàâàøíèòå
îòñòúïëåíèÿ íà ñîöèàëèñòè÷åñêèòå ïîëèòèêîíîìèñòè: "Â íîâèÿ ìîäåë íà ñîöèàëèñòè÷åñêîòî ïðåäïðèÿòèå
ìåíèäæúðúò (òåõíîêðàòúò) äåéñòâà êàòî âëàäåëåö è â òîâà èìåííî ñå èçðàçÿâà ïðèñúñòâèåòî íà ñáëèæàâàíåòî
(êîíâåðãåíöèÿòà - á.à.) ìåæäó êàïèòàëèñòè÷åñêîòî è ñîöèàëèñòè÷åñêîòî óïðàâëåíèå íà ñîáñòâåíîñòòà. Â ñúùîòî
âðåìå îòíîøåíèÿòà íà ñîáñòâåíîñò íå ñå èçìåíÿò è çàòîâà ÿ íàðè÷àìå îãðàíè÷åíà êîíâåðãåíöèÿ." È íà çàïàä, è íà
èçòîê ìåíèäæúðèòå è òåõíîêðàòèòå îñúùåñòâèõà òîâà îãðàíè÷àâàíå íà ïðàâàòà íà ñîáñòâåíèöèòå âúðõó êàïèòàëà.
Ìàêàð è äà íå ñå ïðåâðúùàõà â èñòèíñêè ñîáñòâåíèöè, ïúðâèòå - ìåíèäæúðè è òåõíîêðàòè, ïîëó÷àâàõà ïðàâà çà
ôàêòè÷åñêî ðàçïîðåæäàíå ñúñ ñîáñòâåíîñòòà. Êàêòî è ïðè êàïèòàëèçìà, â ñîöèàëèñòè÷åñêèòå ïðåäïðèÿòèÿ è â
áàíêèòå ñëåä 1968 ã. äèðåêòîðèòå ñå ðàçïîðåæäàõà ñ êàïèòàëà, îòíåìàéêè ïðàâà îò ñîáñòâåíèêà ñîöèàëèñòè÷åñêàòà äúðæàâà è îò ïàðòèÿòà - õåãåìîí. Ñúñ ñâîÿòà ïîëîæèòåëíà òåîðèÿ çà êîíâåðãåíöèÿòà Ãúëáðàéò,
Ñîðîêèí, Àðîí è Óàéëñ ñòèìóëèðàõà èäåîëîãè÷åñêè áóíòà íà ñîöèàëèñòè÷åñêèòå åëèòè, îñíîâåí åëåìåíò îò
ñáëèæàâàíåòî íà äâåòå öèâèëèçàöèè. Всъщност Студената война започна като конфронтация, а завърши като
конвергенция. Идеологиите на прехода бяха рожби на стратегиите на Студената война.
×åõèÿ, Ïîëøà è Óíãàðèÿ îñúùåñòâèõà ïîëîæèòåëíàòà êîíâåðãåíöèÿ öåëîêóïíî - â ïîëçà íà âîäà÷è è íàðîä. Çà
Áúëãàðèÿ, Ðóìúíèÿ è Àëáàíèÿ Ìàðêóçå è Õàáåðìàñ ñÿêàø ñïåöèàëíî áÿõà ïðåäâèäèëè îòðèöàòåëíàòà òåîðèÿ çà
êîíâåðãåíöèÿòà. Ïðè íåÿ äâåòå öèâèëèçàöèè óñâîÿâàò åäíà îò äðóãà ïðåäèìíî îòðèöàòåëíèòå ñè åëåìåíòè, åëèòèòå
èì ñå ñëèâàò ñúñ çàïàäíèÿ åëèò çà ñìåòêà íà îãðàáåíîòî íàñåëåíèå. Çà ðàçëèêà îò ×åõèÿ, Ïîëøà è Óíãàðèÿ, â Áúëãàðèÿ
íå ñå ðàçáóíòóâàõà íèçèíèòå - íà áóíò ñå âäèãíàõà åëèòèòå.
Íîâèÿò ñè çàìèñúë áúëãàðñêàòà êîìóíèñòè÷åñêà âúðõóøêà îñúùåñòâè ñëåä 1977 ã. Ñúçäàäå Âàëóòíà êîìèñèÿ êúì
ÖÊ íà ÁÊÏ. Ôîðìèðà ñå íîâà áàíêîâà ñòðóêòóðà, êîÿòî âêëþ÷âàøå ÁÍÁ - ÁÂíÒÁ - ÄÑÊ è íîâîîáðàçóâàíàòà ÁÑÈ
"Ìèíåðàëáàíê". Ïðåç 1985 ã. - íà÷àëîòî íà "ïåðåñòðîéêàòà", ñå íàçíà÷è ñïåöèàëíà ïàðòèéíî-äúðæàâíà Êîìèñèÿ çà
íàó÷íî-òåõíè÷åñêà ïîëèòèêà, à âñúùíîñò çà çàîáèêàëÿíå (â èíòåðåñ íà Âàðøàâñêèÿ äîãîâîð) çàáðàíèòå íà ÊÎÊÎÌ.
Êîìèñèÿòà âçå ðåøåíèå çà ñúçäàâàíå íà íåÿâíè ôèðìè íà çàïàä.
Èêîíîìè÷åñêè îñíîâè íà íîâèÿ åëèò
Çà ñìåòêà íà íåïîñâåòåíèòå áúëãàðè òåçè ñòðóêòóðè óòðîèõà âúòðåøíèÿ è âúíøíèÿ äúëã íà ñòðàíàòà, óìíîæèõà
ðåäèöèòå íà òúðãîâñêèÿ è áàíêåðñêèÿ åëèò. Çà íóæäèòå íà Âîåííî-ïðîìèøëåíèÿ êîìïëåêñ è çà îáñëóæâàíå íà
çàäãðàíè÷íèòå äðóæåñòâà ó÷ðåäèõà íÿêîëêî áàíêè - ïúðâàòà áåøå Ñòîïàíñêà áàíêà. Ïîñëåäâà ó÷ðåäÿâàíåòî íà
Áèîõèì, Åëåêòðîíèêà, Òðàíñïîðòíà òåõíèêà (Áàëêàíáàíê), Ñòðîéáàíê. Òå ïîåõà âñè÷êè èíâåñòèöèîííè äúëãîâå íà
ïðåäïðèÿòèÿòà îò öèâèëíîòî è îò âîåííîòî ïðîèçâîäñòâî êúì ÁÍÁ. Äúëãîâåòå ñå ðàçñðî÷âàõà îò ïðàâèòåëñòâàòà ñ
ãîäèíè, à áàíêèòå ðåàëèçèðàõà íåçàñëóæåíè ëèõâè ïî êðåäèòè, êîèòî äîðè íå ñå íóæäàåõà îò îáñëóæâàíå - è òîâà çà
ñìåòêà íà îáùàòà çàäëúæíÿëîñò íà ñòðàíàòà. Èçáðîåíèòå îòðàñëîâè áàíêè ñòîÿõà íàé-áëèçî äî
"íåîöèâèëèçàöèîííèòå" ïðîåêòè è èìåííî òå çàõðàíèõà ñ êàïèòàë è êàäðè ÷àñòíèòå ñòðóêòóðè è áàíêè ñëåä 1989 ã.
Åñòåñòâåíî òå ïúðâè ôàëèðàõà. (Äíåñ îñòàíà åäíè÷êà Áèîõèì.)
Ïîäãîòîâêà çà ðàçãðàáâàíå íà áàíêîâàòà ñèñòåìà
Ïúðâè åòàï - Íîðìàòèâíàòà ïîäãîòîâêà ñòàíà ñ íàðóøàâàíå íà êîíñòèòóöèÿòà îò 1971 ã.
Â ïðåä÷óâñòâèå çà íàñòúïâàùàòà ðåâîëþöèÿ òåõíîêðàòèòå îáíàðîäâàõà â íà÷àëîòî íà 1989 ã. Óêàç 56, à ïðåç
ëÿòîòî - Ïðàâèëíèê çà áàíêèòå. ×ðåç òÿõ ïîëèòèêîíîìèñòèòå è ïðàâèñòèòå, îáñëóæâàùè ðåæèìà, âúâåäîõà
íå÷óâàíàòà ïî ñâåòà ñîöèàëèñòè÷åñêà àêöèîíåðíà ôîðìà íà ñîáñòâåíîñò. Î÷åâèäíî áå ïðîòèâîðå÷èåòî ñ
êîíñòèòóöèîííàòà íîðìà: â ÷ë. 16 îò ñîöèàëèñòè÷åñêàòà êîíñòèòóöèÿ ïèøåøå, ÷å áàíêèòå è ïðåäïðèÿòèÿòà ñà
îáùîíàðîäíà ñîáñòâåíîñò, äîêàòî ïî ñâîÿ õàðàêòåð àêöèîíåðíàòà ñîáñòâåíîñò å ÷àñòíî-ïðàâíà.
Âúïðåêè òîâà, â íàðóøåíèå íà òîãàâàøíèÿ îñíîâåí çàêîí, ïðåç àâãóñò 1989 ã. ÁÍÁ ïðèå ãðàôèê çà ïðèâàòèçàöèÿ íà
îòðàñëîâèòå áàíêè ÷ðåç ïðîäàæáà íà àêöèè. Äîñòà ïî-êúñíî, ïðåç 1990 ã. - 9-îòî ñîöèàëèñòè÷åñêî íàðîäíî ñúáðàíèå
ïðîìåíè ñúñ çàäíà äàòà êîíñòèòóöèÿòà, äîïóñêàéêè ñúçäàâàíåòî íà òàêà íàðå÷åíèòå "ñìåñåíè" ïðåäïðèÿòèÿ. ×ðåç
ïðèåòèÿ ïî-ðàíî ïðàâèëíèê áàíêèòå áÿõà ïðÿêî ïîä÷èíåíè íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò è òîé íå çàêúñíÿ äà èçâúðøè
íåîáõîäèìèòå èçìåíåíèÿ. Äî òîãàâà áàíêà ìîæåõà äà ó÷ðåäÿò äâå äååñïîñîáíè þðèäè÷åñêè ëèöà, êàòî çà þðèäè÷åñêè
ëèöà ñå áðîÿõà ñàìî äúðæàâíè ïðåäïðèÿòèÿ è ñòîïàíñêè îðãàíèçàöèè, âåäîìñòâà. Ñ ïðåìàõâàíåòî îò Ïðàâèëíèêà çà
áàíêèòå ñàìî íà åäíà äóìà - þðèäè÷åñêè - âúðõóøêàòà ñúçäàäå âúçìîæíîñò íåéíè ïðåäñòàâèòåëè - ôèçè÷åñêè ëèöà äà ñòàíàò àêöèîíåðè è ñîáñòâåíèöè â áàíêîâàòà ñèñòåìà.
Âòîðè åòàï - "Êàäðèòå ðåøàâàò âñè÷êî"
Ïðåç 1990 ã. - ïúðâàòà ãîäèíà íà ðåâîëþöèÿòà, óïðàâëÿâàõà êàäðè îò äâåòå ïðàâèòåëñòâà íà Ëóêàíîâ. Òå
ïîäãîòâèõà äèñêðåòíîòî ðàçãðàáâàíå íà ñîáñòâåíîñòòà. Ïúðâîíà÷àëíî 59 êëîíà íà ÁÍÁ áÿõà îáÿâåíè çà
ñàìîñòîÿòåëíè òúðãîâñêè áàíêè. Ïî-êúñíî îñòàíàëèòå êëîíîâå íà ÁÍÁ ñå òðàíñôîðìèðàõà â êëîíîâå íà èçáðîåíèòå
îòðàñëîâè áàíêè êàòî óäîáíî äèñëîöèðàíè ñòàðòîâè ïëîùàäêè çà áúäåùèòå ÷àñòíè òðåçîðè.
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Äî èçáîðà íà íîâ ÓÑ íà ÁÍÁ ïðåç ÿíóàðè 1991 ã. ïðîöåñúò ñå äèðèæèðàøå îò Âàñèë Êîëàðîâ - óïðàâèòåë íà ÁÍÁ,
Ãàí÷î Êîëåâ - íåñìåíÿåì ïîäóïðàâèòåë, Èâàí Äðàãíåâñêè - ïðåäñåäàòåë íà ÁÂíÒÁ, à ïî-êúñíî íà ÁÍÁ, Âëàäèìèð
Âëàäèìèðîâ (áèâø ñ÷åòîâîäèòåë íà ÓÁÎ) - øåô íà íàäçîðà, à ñëåä òîâà ïîñëåäîâàòåëíî óïðàâèòåë íà ÁÏÁ, ÁÇÊ è
îòíîâî íà ÁÏÁ, Ñòîÿí Øóêåðîâ - íåñìåíÿåì íà÷àëíèê íà óïðàâëåíèå "Âàëóòíî", Êàòåðèíà Çàðêîâà - áúäåù øåô íà ÖÊÁ,
Ðóìåí Ãåîðãèåâ - ïðåäñåäàòåë íà ÁÑÈ Ìèíåðàëáàíê...
Íà 16 ÿíóàðè 1991 ã. çàïî÷íà ïåòãîäèøíàòà åðà íà Òîäîð Âúë÷åâ - ÂÍÑ èçáðà óïðàâèòåëÿ è ïîäóïðàâèòåëèòå íà
ÁÍÁ. "Êðèòèêúò" íà áóðæîàçíèòå èêîíîìè÷åñêè ó÷åíèÿ è íà áàíêèòå ïðè ãíèëèÿ êàïèòàëèçúì, ÿðîñòíèÿò ïðîòèâíèê íà
òåîðèÿòà çà êîíâåðãåíöèÿòà çàèãðà ðîëÿòà íà êàïèòàëèñòè÷åñêè öåíòðàëåí áàíêåð. Îùå ïðåäè íîåìâðèéñêàòà
ðåâîëþöèÿ ïðîôåñîðúò áè÷óâàøå è ïî äâåòå åëåêòðîííè ìåäèè - ðàäèîòî è òåëåâèçèÿòà, óïàäú÷íàòà
êàïèòàëèñòè÷åñêà ñèñòåìà, ãðîìåøå Ãúëáðàéò, Àðîí è Óàéëñ. Íî ïðåç 1991 ã. òîé íàïðàâè ñâîÿ íîâ "öèâèëèçîâàí
èçáîð". Íîðìàëåí íîìåð çà áúëãàðñêèÿ ïîëèòè÷åñêè öèðê. Íå ïî-ðàçëè÷íà áå ñúäáàòà è íà ôèëîñîôà Æåëåâ. Íîâèÿòñòàð åëèò ãî èçáðà çà ïðåçèäåíò è òîé íà ïðàêòèêà îòðå÷å íàé-ãîëåìèÿ ñè ïðèíîñ â òåîðèÿòà íà òîòàëèòàðíàòà
äúðæàâà, ÷å îò òîòàëèòàðèçúì êúì äåìîêðàöèÿ ñå ìèíàâà ñàìî ïðåç âîåííà äèêòàòóðà.
Òîäîð Âúë÷åâ âëåçå â ñãðàäàòà íà ÁÍÁ. Ðåçóëòàòèòå îò íåãîâàòà äåéíîñò ñà íàëèöå. Íàëèöå ñà è ðåçóëòàòèòå
îò ðàáîòàòà íà åêñïðåçèäåíòà Æåëåâ, íàçíà÷èë äâàìà îò ðóøèòåëèòå íà áàíêîâàòà ñèñòåìà - Êàìåí Òîøêîâ è
Ñòîÿí Øóêåðîâ, áåç äà ïîåìå îòãîâîðíîñò çà òåõíèòå äåéñòâèÿ.
Òðåòè åòàï - Íîâèòå çàêîíè. Íîâàòà êîíñòèòóöèÿ
Áóíòúò íà êîìóíèñòè÷åñêèòå åëèòè ñðåùó èäåîëîãè÷åñêàòà äîãìà íà ñîöèàëèçìà ïî îòíîøåíèå íà
ñîáñòâåíîñòòà ïðîäúëæè ïîâå÷å îò 20 ãîäèíè. Öåëòà íà âúðõóøêàòà áåøå äà ïðåìèíå îòâúä çàáðàíèòå è äà èçìåíè
ïðàâîòî íà ñîöèàëèñòè÷åñêàòà ñîáñòâåíîñò. Òîçè áå èñòèíñêèÿò ìîòèâ çà ðåâîëþöèÿòà îòãîðå - ìúíè÷êà ñúñòàâíà
÷àñò îò Âåëèêàòà ðóñêà êðèìèíàëíà ðåâîëþöèÿ.
Çà äà ñå ïîòîïÿò â áëàãàòà íà çàïàäíàòà öèâèëèçàöèÿ, åëèòèòå ïðîìåíèõà öÿëàòà ïîëèòè÷åñêà è èêîíîìè÷åñêà
ñèñòåìà è ïðàâîòî íà ñîáñòâåíîñò. Â êàêâà ïîñîêà äåéñòâàõà òå? Â íîâèòå çàêîíè è â íîâàòà êîíñòèòóöèÿ
çàïèñàõà: "Ñîáñòâåíîñòòà å ïðàâî íà ïúëíà âëàñò... âêëþ÷âàùà ïðàâîìîùèÿòà íà ðàçïîðåæäàíå, âëàäååíå è ïîëçâàíå."
"×àñòíàòà ñîáñòâåíîñò å íåïðèêîñíîâåíà." Ñëåä ïðèåìàíåòî íà êîíñòèòóöèÿòà îò 1991 ã., çàêîíà çà ÁÍÁ è çàêîíà çà
áàíêèòå è êðåäèòíîòî äåëî ðúöåòå íà áàíêîâèòå óïðàâèòåëè áÿõà ðàçâúðçàíè. Òå ìîæåõà âå÷å ëåãàëíî äà ïîëó÷àò
ïúëíè ïðàâà âúðõó áèâøàòà ñîöèàëèñòè÷åñêà ñîáñòâåíîñò. È ãè ïîëó÷èõà. Êàê íà ïðàêòèêà ñòàíà òîâà?
Êðàæáàòà êàòî îðãàíèçàöèîíåí ìîäåë è ïðàêòèêà
Âúïðåêè îñúùåñòâåíèòå ãîëåìè ïðîìåíè, äî 1991 ã. ñîáñòâåíîñòòà áå ñúñðåäîòî÷åíà âñå îùå â äúðæàâàòà. Çà äà
ñå ïðåáîðÿò ñúñ ñòàðèÿ ñîáñòâåíèê, ïðåç ÿíóàðè 1992 ã. ñòðàòåçèòå íà ïðåõîäà ó÷ðåäèõà Áàíêîâàòà Êîíñîëèäàöèîííà
Êîìïàíèÿ - ÁÊÊ-ÀÄ. Ñêðèòèòå èì öåëè ñà çàëîæåíè îùå â ðåãèñòðàöèÿòà íà áàíêîâèÿ õîëäèíã. Ïðàâè âïå÷àòëåíèå
ôàêòúò, ÷å ÁÊÊ å ó÷ðåäåíà íå êàòî àâòîðèòåòíà äúðæàâíà èíñòèòóöèÿ, çàäúëæåíà äà óïðàâëÿâà è ïðîäàâà â èíòåðåñ
íà öÿëîòî îáùåñòâî äúðæàâíèÿ äÿë â ïðåäïðèÿòèÿòà è â áàíêèòå, à êàòî îáèêíîâåíî òúðãîâñêî äðóæåñòâî,
ðåãèñòðèðàíî ïî Òúðãîâñêèÿ çàêîí. Òîçè ñòàòóò å äîñòà ñïîðåí è èìåííî òîé äàäå âúçìîæíîñò íà ôàíòîìíè
òúðãîâñêè äðóæåñòâà äà ðàçãðàáÿò èêîíîìèêàòà.
Áàíêîâèÿò õîëäèíã òðÿáâàøå äà ñå ó÷ðåäè ñ àêò íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò èëè íà ïàðëàìåíòà - âúçëàãàõà ìó ñå
îôèöèàëíî èçêëþ÷èòåëíî âàæíè äúðæàâíè çàäà÷è, à íå ÷èñòî òúðãîâñêè ôóíêöèè. Ñòàòóòúò ìó íå ìîæåøå äà áúäå ïîíèñúê îò òîÿ íà Àãåíöèÿòà çà ïðèâàòèçàöèÿ, êîÿòî íå å ðåãèñòðèðàíà ïî Òúðãîâñêèÿ çàêîí, à ó÷ðåäåíà ïîñðåäñòâîì
îòäåëåí çàêîí.
Ïî ñèëàòà íà êîíñòèòóöèÿòà è íà Óñòðîéñòâåíèÿ çàêîí çà ÁÍÁ íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè òðÿáâàøå äà
êîíòðîëèðàò äúðæàòåëèòå íà àêöèè - ÁÍÁ, êàáèíåòà è îòäåëíèòå ìèíèñòåðñòâà, è äà ãè ðåñïåêòèðàò â äíèòå çà
ïàðëàìåíòàðåí êîíòðîë (êàê ñå óïðàâëÿâà ñîáñòâåíîñòòà, êàê ñå îêðóïíÿâàò áàíêèòå è êàê ñå ïðèâàòèçèðà
äúðæàâíîòî ó÷àñòèå â òÿõ). Ïðåç àïðèë 1992 ã. äåïóòàòúò îò ÁÑÏ Âåëêî Âúëêàíîâ îòïðàâè ïèòàíå êúì òîãàâàøíèÿ
ôèíàíñîâ ìèíèñòúð Èâàí Êîñòîâ - â êà÷åñòâîòî ñè íà ÷àñòíî ëèöå èëè êàòî ÷ëåí íà ïðàâèòåëñòâîòî ó÷àñòâà â ÁÊÊ,
è ïðèòåæàâà ëè ñîáñòâåíè àêöèè â òúðãîâñêîòî äðóæåñòâî. Ïèòàíåòî ïðèòåñíè Êîñòîâ è Ïóøêàðîâ è òå äîáðîâîëíî
ñå îòòåãëèõà îò áàíêîâèÿ õîëäèíã. "Àêòèâíàòà ïðàâèòåëñòâåíà ïîëèòèêà â êîíñîëèäàöèÿòà íà áàíêèòå áå
áëîêèðàíà", îïëàêà ñå ïðåç 1993 ã. ã-í Êîñòîâ. Âñúùíîñò ïðàâèòåëñòâîòî îñâîáîäè íà áàíêîâàòà íîìåíêëàòóðà
øèðîêî ïîëå çà ñêðèòà ïðèâàòèçàöèÿ. Óïðàâèòåëèòå íà äúðæàâíè ôèðìè îòêàçàõà äà çàìåíÿò àêöèèòå ñè â áàíêèòå ñ
àêöèè íà ÁÊÊ.
Çà ñêðèòàòà ïðèâàòèçàöèÿ íå ñúùåñòâóâàøå âå÷å ïðåãðàäà
Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò âúçëîæè íà áàíêîâèÿ õîëäèíã äà óïðàâëÿâà àêöèèòå íà äúðæàâíèòå ïðåäïðèÿòèÿ è íà
åäíîëè÷íèòå òúðãîâñêè äðóæåñòâà ñúñ 100 ïðîöåíòà äúðæàâíî ó÷àñòèå, à ñúùî è íà äðóæåñòâàòà ñ ïîâå÷å îò 50
ïðîöåíòà äúðæàâåí êàïèòàë. Îò ïðàâèòåëñòâåíîòî ðàçïîðåæäàíå îáà÷å íå áåøå ÿñíî êîé òðÿáâà äà óïðàâëÿâà
äúðæàâíàòà ñîáñòâåíîñò âúâ ôèðìèòå ñ ïî-ìàëêî îò 50 ïðîöåíòà äúðæàâåí êàïèòàë. Äâóñìèñëèåòî áå ìàéñòîðñêè
èçïîëçâàíî çà íåãîâîòî ðàçãðàáâàíå îò îãðàíè÷àâàíèòå äî òîçè ìîìåíò ìåíèäæúðè.
Ñúçäàäåíà ñ öåë äà ñúñðåäîòî÷è äúðæàâíèÿ êàïèòàë â åäíà åäèíñòâåíà ñòðóêòóðà è äà óëåñíè áàíêîâàòà
ïðèâàòèçàöèÿ, ÁÊÊ íå ñè èçÿñíè åëåìåíòàðíèÿ âúïðîñ - äàëè äà ó÷àñòâà â ó÷ðåäÿâàíåòî íà íîâè áàíêè (â êîèòî ñå
âêëþ÷âàò è äúðæàâíè ïðåäïðèÿòèÿ) è òðÿáâà ëè äà óïðàâëÿâà òîâà ó÷àñòèå. Ïî ñèëàòà íà ò. 3 îò öèòèðàíîòî
ðàçïîðåæäàíå Ð N 26 íà ÌÑ îò 1992 ã. "Ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå, ìèíèñòúðúò íà èíäóñòðèÿòà è òúðãîâèÿòà,
ìèíèñòúðúò íà ïðàâîñúäèåòî, ìèíèñòúðúò íà òðàíñïîðòà è ìèíèñòúðúò íà òåðèòîðèàëíîòî ðàçâèòèå... (ïåò íà
áðîé) ïðåäñòàâëÿâàò äúðæàâíèòå ôèðìè, åäíîëè÷íèòå òúðãîâñêè äðóæåñòâà ñ äúðæàâíî èìóùåñòâî,
ìèíèñòåðñòâàòà è äðóãèòå âåäîìñòâà, ôèðìèòå è äðóæåñòâàòà ñ äúðæàâíî èìóùåñòâî íàä 50 ïðîöåíòà ïðè
çàìÿíàòà íà ïðèòåæàâàíèòå îò òÿõ àêöèè. Òå óïðàæíÿâàò ïðàâîòî íà ãëàñ â Îáùîòî ñúáðàíèå íà ÁÊÊ-ÀÄ, êàòî
âñåêè îò òÿõ ãëàñóâà ñ åäíà ïåòà îò çàìåíåíèòå àêöèè". Ðàçïîðåäáèòå íà òîçè òåêñò èìïåðàòèâíî çàäúëæàâàò
èçáðîåíèòå ìèíèñòðè äà áðàíÿò äúðæàâíèÿ èíòåðåñ. Ìèíèñòðèòå íå èçïúëíèõà èçèñêâàíèÿòà íà íîðìàòèâíèÿ àêò è â
ñëåäñòâèå âñè÷êè ðåøåíèÿ - ïðèåòè îò áàíêèòå â íàðóøåíèå íà ïðîðàòà íà äúðæàâàòà ïðè óâåëè÷àâàíå íà áàíêîâèÿ
êàïèòàë, à ñúùî òàêà è òåçè, ïðèåòè ïî îòíîøåíèÿ íà èñêàíèÿ íà ÓÑ íà äúðæàâíè áàíêè çà óâåëè÷àâàíå íà êàïèòàëà
áåç ðàçðåøåíèå íà ÁÍÁ è áåç ïðåîöåíêà íà àêòèâèòå, çà íåçàêîííà ïðîäàæáà íà àêöèè íà ÷àñòíè ëèöà, çà îòïå÷àòàíå
íà íîâè åìèñèè îò àêöèè è äðóãè. Òåçè ðåøåíèå ìîæåøå äà áúäàò âçåòè è áÿõà âçåòè îò Îáùèòå ñúáðàíèÿ íà
àêöèîíåðèòå, êúäåòî ïðåäñòàâèòåëèòå íà ÁÊÊ è ìèíèñòðèòå èìàõà âèíàãè àáñîëþòíî ìíîçèíñòâî èëè áëîêèðàùà
êâîòà. Ôàêòè÷åñêè ñ äåéñòâèÿ è/èëè ñ áåçäåéñòâèÿ ñúîòâåòíèòå äëúæíîñòíè ëèöà ñà îùåòèëè îáùåñòâåíèÿ
èíòåðåñ è ñà ïðåäàëè íà ðàçãðàáâàíå äúðæàâíèÿ äÿë.
Ïðè çàäúëáî÷åí àíàëèç âúðõó ïðè÷èíèòå çà ðàçãðîìà íà áúëãàðñêàòà äúðæàâíîñò ïðàâè âïå÷àòëåíèå
ëèáåðòàðèàíñêèÿò ïîäõîä íà óïðàâëÿâàùèòå åëèòè. Áåç äà å ñúçäàäåíà äðóãà ñèñòåìà çà êîíòðîë, ïðàâèòåëñòâàòà
íà äâåòå óïðàâëÿâàùè ïàðòèè ïðåêðàòèõà ïðåç ñåïòåìâðè 1990 ã. äåéíîñòòà íà Êîìèòåòà çà äúðæàâåí êîíòðîë, ïðåç
îêòîìâðè - Ãëàâíàòà èíñïåêöèÿ ïî òúðãîâèÿòà è óñëóãèòå, ïðåç äåêåìâðè 1991 ã. - Äúðæàâíàòà èíñïåêöèÿ çà áîðáà ñúñ
ñïåêóëàòà è êîðóïöèÿòà. Ïðåïèñêèòå, ñúáðàíè â òåçè òðè èíñòèòóöèè, äíåñ ñà ñ íåèçâåñòåí àäðåñ. Öåëè ïåò ãîäèíè
çàèíòåðåñîâàíèòå îòëàãàõà ïðèåìàíåòî íà Çàêîí çà Ñìåòíàòà ïàëàòà è íàçíà÷àâàíåòî íà Ãëàâåí ðåâèçîð íà ÁÍÁ.
Áàíêîâèÿò íàäçîð ñå óïðàâëÿâàøå îò êðèìèíàëíèòå îáùíîñòè, à Êîíâåíöèÿòà çà áîðáà ñ ìðúñíèòå ïàðè,
ðàòèôèöèðàíà ïðåç 1993 ã., íå áåøå ïðèëîæåíà îò íèòî åäíî ïðàâèòåëñòâî.
Ñëåäîâàòåëíî îòãîâîðíîñò çà ÷åðíàòà (ñêðèòàòà) ïðèâàòèçàöèÿ íà áàíêèòå è ôèðìèòå, çà ìàôèîòñêèÿ
êàïèòàëèçúì è çà ìîíîïîëèçìà íîñÿò ìèíèñòðèòå îò âñè÷êè ïðàâèòåëñòâà ñëåä 1989 ã. íàñàì, ÷ëåíîâå íà ÁÊÊ-ÀÄ,
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÷ëåíîâåòå íà ÓÑ íà ÁÍÁ, ëèöàòà îò óïðàâëåíèå "Áàíêîâ íàäçîð" êúì ÁÍÁ, êàêòî è äåïóòàòèòå îò Äåâåòîòî
Îáèêíîâåíî Íàðîäíî ñúáðàíèå, Âåëèêîòî Íàðîäíî ñúáðàíèå, 36-îòî è 37-îòî íàðîäíî ñúáðàíèå.
Îïðàâäàíèåòî íà ëèáåðòàðèàíöèòå å, ÷å òÿõíîòî äîêòðèíåðñòâî, òåîðèÿòà è ïðàêòèêàòà íà õàîñà, ùå
äîïðèíåñàò çà ïî-áúðçîòî ðàçãðîìÿâàíå íà òîòàëèòàðíàòà äúðæàâà è çà "ïîñòðîÿâàíåòî íà êàïèòàëèçìà". Òóê å
ìÿñòîòî äà öèòèðàìå Ìèëîâàí Äæèëàñ: "Òàçè íîâà êëàñà íå ðîáóâà òîëêîâà íà äîêòðèíèòå - òÿ å àíòèäîêòðèíåðñêà.
Íåéíàòà ãëàâíà öåë å äà ïîâèøè ñîáñòâåíèÿ ñè æèçíåí ñòàðäàðò." Òàçè êëàñà ïîëó÷è îò ëèáåðòàðèàíñêèÿ åëèò
âúçìîæíîñò "äà ñè ñúçäàäå áàíêè, äà ãè îáåðå è ñ èíôëàöèÿòà è ñ âàëóòíèÿ êóðñ äà ðàçõâúðëè áðåìåòî âúðõó âñè÷êè".
(Âæ. ä-ð Ëàçàðèí Ëàçàðîâ, â. "Êîíòèíåíò", 7 ìàé 1998 ã.)
Áóíòúò íà åëèòèòå è ðåâîëþöèèòå îòãîðå çàñåãà îáîãàòèõà åäèíñòâåíî åëèòèòå. Íî îáùåñòâîòî ñå ñúñòîè íå
ñàìî îò åëèò.
Âúïðîñúò çà áúäåùåòî íà îãðàáåíàòà ÷ðåç ìåòîäèòå íà ïñåâäîïàçàðà áúëãàðñêà íàöèÿ îñòàâà îòêðèò.
Âêëþ÷èòåëíî è âúïðîñúò çà áúäåùåòî íà íåéíèÿ åëèò.
( Ñòàòèÿòà å ïóáëèêóâàíà íà 13 ìàé 1998 ã. âúâ âåñòíèê “Êîíòèíåíò”)

Äåñåòè íîåìâðè è äåñåòè ÿíóàðè - ðåâîëþöèè, îðãàíèçèðàíè îòãîðå è ïîðú÷àíè
îòâúí
Äâèæåùè ñèëè è öåëè
"Íèå îùå íå ñìå ãîòîâè äà íàïðàâèì îöåíêà íà 10 íîåìâðè 1989 ãîäèíà", çàÿâè ïðåìèåðúò Èâàí Êîñòîâ. Çà 10
ÿíóàðè 1997 ã. îáà÷å ñúùèÿò âå÷å ñå èçêàçà: "...Ðàçáèðàì, ÷å ãîëåìèòå îáùåñòâåíè ïðîöåñè, â êîèòî íèå âîëþ èëè
íåâîëþ ñìå ó÷àñòíèöè, ñà äàëå÷ ïî-ìàùàáíè è íåÿñíè êàòî ïðè÷èíè è êàòî äâèæåùè ãè ñèëè, îòêîëêîòî ñè ìèñëèì."
Äàëå÷ ïî-êàòåãîðè÷åí å áèâøèÿò ìó êîëåãà îò Òåõíè÷åñêèÿ óíèâåðñèòåò Èâàí Öåíîâ: "Êîìóíèçìúò ñè îòèâà
ïîðàäè èíòåðåñèòå íà ñåðèîçíà èêîíîìè÷åñêà ãðóïèðîâêà, âúçíèêíàëà â ñðåäèòå íà êîìóíèñòè÷åñêàòà âúðõóøêà,
ñâúðçàíà ñ îïðåäåëåíè êðúãîâå íà Çàïàä. Òîçè ìîäåë îáÿñíÿâà ìíîãî ëåñíî ñúáèòèÿòà, èçãëåæäàùè â î÷èòå íà
îáèêíîâåíèòå õîðà äîñòà ñòðàííè."
Ñïîðåä ìåí êîìóíèçìúò ñè îòèäå ïðåäè âñè÷êî ïîðàäè íàòèñêà è èíòåðåñèòå íà îïðåäåëåíè êðúãîâå íà Çàïàä,
ñâúðçàíè ïî îñîáåí íà÷èí ñ èêîíîìè÷åñêè è ïîëèòè÷åñêè ãðóïèðîâêè îò ñðåäèòå íà êîìóíèñòè÷åñêàòà âúðõóøêà íà
Èçòîê. Âúíøíè ñà îñíîâíèòå äâèæåùè ñèëè, ïðîêàðàëè ïðîìåíèòå îò â Áúëãàðèÿ ìåæäó 1989 ã.è 1997 ã. . Ùå ãè
îòêðèåòå èçìåæäó óïðàâëÿâàùèòå åëèòè íà ÑÀÙ è ÍÀÒÎ, êàêòî è ñðåä ïðèñúåäèíèëèòå ñå êúì òÿõ ïîñòñúâåòñêè
åëèòè.
Ãëàâíèòå ñè ñòðàòåãè÷åñêè öåëè - ïðîìÿíà íà ãëîáàëíèÿ ðåä, óñòàíîâåí ñëåä Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà è
óñòàíîâÿâàíå íà Íîâ ñâåòîâåí ðåä, Ñúåäèíåíèòå ùàòè è òåõíèòå ñúþçíèöè ïîñòèãíàõà, ïðèëàãàéêè ñðåùó
ïðîòèâíèêà ñè äâàòà îñíîâíè ïðèíöèïà. "Òâúðäèÿ" - íà ïðîòèâîïîñòàâÿíåòî äî ïîáåäà è "ìåêèÿ" - íà êîîïòèðàíåòî
ñëåä ïîáåäàòà íà ìåñòíèÿ åëèò. Êàêâè ìåæäèííè ñòðàòåãè÷åñêè öåëè ñëåäâàõà ïîáåäèòåëèòå?
Ïúðâî - ñìàçâàíå íà ïðîòèâíèêîâàòà èäåîëîãèÿ. Åðîçèðàíåòî íà ìàðêñèçìà è íà "ñúâåòñêèÿ íà÷èí íà æèâîò"
çàïî÷íà îùå ñëåä Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà. Â òîâà îòíîøåíèå äîáðà ðàáîòà ñâúðøèõà çàïàäíèòå ðàäèîñòàíöèè,
àìåðèêàíñêèòå ãëîáàëíè êîìóíèêàöèè, òåëåâèçèÿòà, êèíîòî è ïîäõîäÿùèòå òåîðèè èç îáëàñòòà íà ñîöèîëîãèÿòà è
ôóòóðîëîãèÿòà. Ãëàâíî èäåîëîãè÷åñêî îðúæèå íà Çàïàäà ñòàíà "Òåîðèÿòà çà èíäóñòðèàëíîòî îáùåñòâî" ñ íåéíèòå
ïîäîáðåíèÿ: òåîðèÿòà çà âñåîáùîòî áëàãîäåíñòâèå, òåîðèÿòà çà ïîòðåáèòåëñêîòî îáùåñòâî è òåîðèÿòà çà
êîíâåðãåíöèÿòà (ñáëèæàâàíåòî è ïîñëåäâàùîòî ñëèâàíå ìåæäó äâåòå ïîëèòè÷åñêè è èêîíîìè÷åñêè ñèñòåìè â åäíî
ñìåñåíî îáùåñòâî). Òâîðöè íà òåçè àíòèêîìóíèñòè÷åñêè òåîðèè ñòàíàõà Ôóðàñòèå, Àðîí, Ðîñòîó è Ãúëáðàéò.
Ñïåöèàëíî çà íóæäèòå íà Áåëèÿ äîì ïðåçèäåíòñêèÿò ñúâåòíèê Çáèãíåâ Áæåæèíñêè ðàçâè òàêà íàðå÷åíàòà òåîðèÿ çà
åâîëþöèÿòà íà ñèñòåìèòå, ñúãëàñíî êîÿòî òðàíñôîðìàöèÿòà íà îáùåñòâîòî çàïî÷âà ñ èçìåíåíèÿ â èäåîëîãèÿòà è
ïîëèòèêàòà, à ñëåä òîâà â ñîöèàëíèòå è â èêîíîìè÷åñêèòå îòíîøåíèÿ. Òîçè àëãîðèòúì áåøå ïðèëîæåí ñ ðàçëè÷åí
óñïåõ â ñòðàíèòå îò Èçòî÷íà Åâðîïà. Â Áúëãàðèÿ òîé íàïúëíî ñå ïðîâàëè. Â êîíâåðãåíöèÿ ñúñ çàïàäíèòå åëèòè âëåçå
ñàìî åäíà ìàëêà ÷àñò îò íàé-íîâèÿ áúëãàðñêè åëèò. Íååëèòèòå áÿõà èçîëèðàíè.
Âòîðî - åëèìèíèðàíå íà âîåííàòà ìîù íà Èçòîêà - îðúæèÿòà çà ìàñîâî ïîðàçÿâàíå, âîéñêèòå íà Âàðøàâñêèÿ
äîãîâîð, çàâîäèòå íà âîåííî-ïðîìèøëåíèÿ êîìïëåêñ, êðèìèíàëèçèðàíå íà èêîíîìèêèòå è äåìîðàëèçèðàíå íà âîéñêèòå.
Êúì êðàÿ íà 1989 ã. êîìóíèñòè÷åñêèòå ðåæèìè äúëæàõà íà çàïàäíè êðåäèòîðè áëèçî 150 ìèëèàðäà äîëàðà. Ïî êàêúâ
íà÷èí áåøå íàòðóïàí òîçè îãðîìåí äúëã? Êîè áÿõà ÷àñòíèòå è äúðæàâíè áàíêè, ïðàâèòåëñòâàòà, ðàçðåøèëè
êðåäèòèðàíåòî? Íåñúìíåíî ïðàâèòåëñòâàòà è áàíêåðñêèòå ñðåäè ó÷àñòâàõà ñúâìåñòíî â åäèí ïðåäâàðèòåëíî
ðàçðàáîòåí ïëàí çà ïîêîðÿâàíå íà èçòî÷íèòå ðåæèìè íà ñèëàòà íà äîëàðà ìíîãî ïðåäè ïàäàíåòî íà áåðëèíñêàòà
ñòåíà. Ïðåç 80-òå ãîäèíè ñå èçñèïàõà ìèëèàðäè äîëàðè ìðúñíè ïàðè â ñòðàíèòå îò Èçòî÷íèÿ áëîê. Ñïîðåä ãåðìàíñêèÿ
äèïëîìàò Ãþíòåð Ðàéíåð, òîãàâàøíèÿ àìåðèêàíñêè ïðåçèäåíò Ðåéãúí ïðîâåë ñ ìèíèñòðèòå îò Ã-7 ñåêðåòíà ñðåùà â
Ëîíäîí. Öåëòà áèëà ðàçðàáîòâàíå íà ñòðàòåãèÿ çà äåñòàáèëèçèðàíå íà ÑÑÑÐ. Çàïàäíèòå ðúêîâîäèòåëè íàòîâàðèëè
ñúñ çàäà÷àòà ñïåöèàëíè çâåíà îò íåéíèòå ñëóæáè, êîèòî âëèçàëè âúâ âðúçêà ñ áîñîâåòå íà àìåðèêàíñêàòà è íà
ìåæäóíàðîäíàòà ìàôèÿ. Òå ñå çàäúëæèëè ñðåùó îïðåäåëåíè îòñòúïêè äà íàïðàâÿò äúëãîñðî÷íè èíâåñòèöèè â
êîëàáèðàùèòå çà âàëóòà èêîíîìèêè îò Ñúâåòñêèÿ èçòîê.
Àêî ïðîñëåäèì íàòðóïâàíåòî íà âúíøíèÿ äúëã ñëåä 1980 ãîäèíà, ùå çàáåëåæèì òåíäåíöèÿ êúì ðàñòåæ,
áëàãîäàðåíèå âíåçàïíèÿ ïðèñòúï íà "ìèëîñúðäèå" êúì Áúëãàðèÿ. È äî äåí äíåøåí, âêëþ÷èòåëíî è ôèíàíñîâèòå
ìèíèñòðè Èâàí Êîñòîâ è Ìóðàâåé Ðàäåâ, íå äàäîõà ïðåä áúëãàðñêèÿ íàðîä îò÷åò (îïàçâàéêè ìèñòåðèÿòà íà
ïàðòèéíàòà òàéíà), êàêâà å ñòðóêòóðàòà íà äúëãà, ïðåç êàêâà ñëîæíà âåðèãà îò êëóáîâå, ÷àñòíè áàíêè è
èíâåñòèöèîííè ôîíäîâå ñà ïðåìèíàâàëè ïàðèòå, îò êîãî è çà êàêâî ñà ïîõàð÷åíè. Íÿìà ñúìíåíèå, ÷å íàøàòà èêîíîìèêà
"ïîïè" ñúìíèòåëåí âàëóòåí ðåñóðñ, ñúçäàäåí ïî íåëåãàëíèòå îðúæåéíè ïàçàðè, ïî êîêàèíîâèòå ïîëåòà íà Êîëóìáèÿ,
ïðåìèíàë ïðåç áóíêåðèòå íà íàðêîòðàôèêàíòè è "èçïðàí" ÷ðåç îôøîðíè êîìïàíèè è áàíêè íà îñòðîâèòå Ìàí, Êèïúð è
Ìàëòà. Ïî-ñåòíåøíèòå íàøåíñêè áàíêîâè ñêàíäàëè ñå ðàçèãðàõà èìåííî íà òåçè ìåñòà. Íà 15 àâãóñò 1989 ã. â.
"Êðèñ÷úí ñàéúíñ ìîíèòîð" èçâåñòè: "Óñïåøíî ñå ðàçâè âåëèêîòî äîëàðîâî íàñòúïëåíèå ñðåùó Ñúâåòñêèÿ ñúþç. Îêàçà
ñå, ÷å 30-òå õèëÿäè ÿäðåíè áîéíè ãëàâè è íàé-ìíîãîáðîéíàòà àðìèÿ â ñâåòà íå ñà â ñúñòîÿíèå äà ïðåäïàçÿò ñâîÿòà
ñòðàíà îò âñåïðîíèêâàùèÿ äîëàð, óíèùîæèë ïîëîâèíàòà ðóñêà ïðîìèøëåíîñò, äîóáèë êîìóíèñòè÷åñêàòà èäåîëîãèÿ è
ðàçÿë ñúâåòñêîòî îáùåñòâî."
Çà òîâà ñà áèëè ìèëèàðäèòå ùåäðî ðàçäàäåíè íåâúçâðúùàåìè êðåäèòè, ïðåòî÷åíè ïðåç âàëóòíèòå êîìèñèè íà
ñîöèàëèñòè÷åñêèòå ñòðàíè... Èíà÷å íåùàòà òðóäíî ñå îáÿñíÿâàò ñàìî ñ ðåøèòåëíèòå ìåðêè çà îãðàíè÷àâàíå
ìîäåðíèçèðàíåòî âîéñêèòå íà Âàðøàâñêèÿ äîãîâîð (ìåðêèòå íà ÊÎÊÎÌ) è ñ èçòîùèòåëíàòà çà ñúâåòñêàòà
èêîíîìèêà âîåííî-ñòðàòåãè÷åñêà ïðîãðàìà "Çâåçäíè âîéíè".
Òðåòàòà öåë áå êà÷åñòâåíî íîâîòî ïðèñúñòâèå íà ÑÀÙ â ðàìêèòå íà íîâèÿ ñâåòîâåí ïîëèòè÷åñêè,
èêîíîìè÷åñêè è êóëòóðåí ðåä, ìåêèÿò, íî òðàåí êîíòðîë âúðõó èçòî÷íèòå òåðèòîðèè, âúðõó íàñåëåíèåòî è ïàçàðèòå
èì ÷ðåç ïðèëàãàíå íà âòîðèÿ ïðèíöèï - êîîïòèðàíå íà ïîáåäåíèòå ñòðàíè è íà òåõíèòå åëèòè. Ìíîãî áúðçî - îò
ïîçèöèÿòà íà ïîáåäèòåëè - Ñúåäèíåíèòå ùàòè ðåøèõà, ÷å ñà åäèíñòâåíàòà ñâðúõñèëà, ðàçïîëàãàùà ñ ïðàâîòî äà
ïîó÷àâà äðóãèòå íàðîäè è äà íàïðàâëÿâà òåõíèòå ñúäáè.
Íàëàãàéêè ñâîÿòà âúòðåøíà àðõèòåêòóðà è èäåîëîãèÿ, ñâîÿ ïî-ïðèâëåêàòåëåí íà÷èí íà æèâîò, Ñúåäèíåíèòå ùàòè
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èçîñòàâèõà ïîëèòè÷åñêèòå çàòâîðíèöè íà ïðåäèøíèÿ ðåæèì. Òåõíèòå ñòðàäàíèÿ áÿõà èçïîëçâàíè çà íàòèñê âúðõó
Èçòî÷íèÿ áëîê âúâ âðåìåíàòà íà ñòóäåíà âîéíà è êîíôðîíòàöèÿ, ïðåìèíàëè ïîä ìîòîòî "Äà ñïàçâàìå ÷îâåøêèòå
ïðàâà!" Äíåñ Èëèÿ Ìèíåâ, Ãðèãîð Ñèìîâ, Ñòåôàí Âúëêîâ è äðóãèòå ïðîòèâíèöè íà êîìóíèçìà ãàñíàò â íèùåòà è
çàáâåíèå. À áÿõà âðåìåíà, êîãàòî èìåíàòà íà çàòâîðíèöèòå íå ñëèçàõà îò äíåâíèÿ ðåä íà ïðàâîçàùèòíè êîíôåðåíöèè,
îò ñòðàíèöèòå íà çàïàäíèòå âåñòíèöè è îò ïðåäàâàíèÿòà íà ðàäèîñòàíöèèòå. Äíåñ ñà íà ìîäà ïîñëóøíè
êîíôîðìèñòè, îáñëóæâàëè ïðåäèøíèÿ ðåæèì, êàðèåðèñòè îò êàòåäðèòå ïî èäåîëîãè÷åñêèòå äèñöèïëèíè âúâ ÂÓÇ,
àäâîêàòè, îòñòðàíÿâàëè ïî íàðåæäàíå íà ÖÊ íà ÁÊÏ ñâîè êîëåãè îò àäâîêàòñêèòå êîëåêòèâè, ñðåäíè ïàðòèéíè è
êîìñîìîëñêè ôóíêöèîíåðè, àãåíòè íà ÊÃÁ è ÄÑ, ïðåìèíàëè íà "äâîéíà åçäà" ñëåä ïðåâåðáóâàíåòî èì ïî ÷ë. 12 îò Çàêîíà
çà ðàçñåêðåòÿâàíå àðõèâèòå íà "áèâøàòà" Äúðæàâíà ñèãóðíîñò. Ðîäåíà è âúçïèòàíà îò Êîìóíèñòè÷åñêàòà ïàðòèÿ,
íîâàòà áúëãàðñêà "ïîëèòè÷åñêà êëàñà" å çàãðèæåíà åäèíñòâåíî çà îïàçâàíå íà êëàñîâèòå ñè èíòåðåñè, à íå çà
èíòåðåñèòå íà Áúëãàðèÿ. Îáåäèíÿâàò ÿ ìîíîëèòíîñò, éåðàðõè÷íîñò, îáùà ñòðóêòóðà, îáù ãåíåçèñ, îáù åçèê, îáùè
ãîñïîäàðè è îáùè ïðèâèëåãèè. Ïîëçâà ñå ñúñ ñïåöèàëåí, îïðåäåëåí îò ñàìàòà íåÿ ñòàòóò, îò îõðàíà, áåçïëàòíî
áèòîâî è òðàíñïîðòíî îáñëóæâàíå, ïðèäîáèâàéêè âñå ïî-îò÷åòëèâ íîìåíêëàòóðåí õàðàêòåð. Îáñëóæâàùèòå ÿ
"ïîëèòîëîçè" - ïðåäèøíè èäåîëîçè íà ÁÊÏ - ïðàâÿò íåïîõâàòíè îïèòè íîìåíêëàòóðíèòå ÷åðòè íà íîâèÿ åëèò äà áúäàò
ïðèêðèòè çà àìåðèêàíñêîòî ïîíÿòèå "èñòúáëèøìúíò".
Íî âñå ïàê òîâà å ñàìî âèäèìàòà ÷àñò íà âëàñòòà, óñòàíîâåíà ñëåä 10 íîåìâðè è ñëåä 10 ÿíóàðè â Áúëãàðèÿ.
Ïîêàçàòåëíî å, ÷å íà÷åëî íà Öåíòðàëíàòà áàíêà è íà ïðàâèòåëñòâàòà áÿõà ïîñòàâÿíè ("äà ñòðîÿò êàïèòàëèçìà")
ãëàâíèòå êðèòèöè íà áóðæîàçíèòå èêîíîìè÷åñêè ó÷åíèÿ, ÿðîñòíî ãðîìèëè çàïàäíèòå òåîðèè çà ðàñòåæà è çà
êîíâåðãåíöèÿòà. Ïðîôåñîð Òîäîð Âúë÷åâ, ïðîôåñîð Ëþáåí Áåðîâ è Èâàí Êîñòîâ îáñëóæèõà òàçè ÷àñò îò
êîìóíèñòè÷åñêàòà âúðõóøêà, êîÿòî çàáîãàòÿ îò íåðåãëàìåíòèðàíèòå ñè êîíòàêòè ñúñ Çàïàäà, îòõâúðëÿéêè äîãìèòå
íà ñîöèàëèçìà.
Ñêðèòàòà âëàñò, âúòðåøíàòà äâèæåùà ñèëà íà ïðîìÿíàòà å îò ñðåäèòå íà òàçè èìåííî âúðõóøêà, ðàçðóøèëà
êîíòðîëèðàùèòå ôóíêöèè íà äúðæàâàòà. Ãëàâíàòà öåë íà "ðåâîëþöèîíåðèòå" å äà çàïàçÿò ïàðèòå è ïîçèöèèòå ñè,
ïðèäîáèòè ïðåäè, ïî âðåìå è ñëåä "ðåâîëþöèèòå".
Ïðèëàãàéêè îïèñàíèÿ ìîäåë, âå÷å å ñúâñåì ëåñíî äà äåôèíèðàìå ðåâîëþöèèòå, îðãàíèçèðàíè îòãîðå è ïîðú÷àíè
îòâúí:
Êúì ñðåäàòà íà 80-òå ãîäèíè ñîöèàëèñòè÷åñêàòà ñèñòåìà áåøå èç÷åðïàíà êàòî ìîäåë, íåéíàòà èäåîëîãèÿ åðîçèðàíà, èêîíîìèêàòà é - êðèìèíàëèçèðàíà, îðúæèÿòà é - ïàðàëèçèðàíè îò ïî-ñúâúðøåíèòå åëåêòðîííè ñðåäñòâà çà
ïðåõâàùàíå è íåóòðàëèçèðàíå íà ïðîòèâíèêà. Íàé-ïðåäïðèåì÷èâàòà è íàé-äàëíîâèäíà ÷àñò îò íåéíèÿ åëèò ïðåìèíà
íà ñëóæáà íà Çàïàäà. Â Áúëãàðèÿ òîçè åëèò íàìåðè ñúþçíèöè ñðåä ðåôîðìàòîðèòå â Ìîñêâà. Ïðåâðàòúò îò 10
íîåìâðè 1989 ã. óçàêîíè (÷ðåç ðåøåíèÿòà íà Êðúãëàòà ìàñà è íà 35-òî(äåâåòî) íàðîäíî ñúáðàíèå) çàãðàáåíèòå
ïðèäîáèâêè. Âúðõóøêàòà ïîëó÷è ïúëíà âëàñò îòíîñíî ïðèäîáèâàíåòî, ðàçïîðåæäàíåòî è ïîëçâàíåòî íà
ñîáñòâåíîñòòà. Ïîñòåïåííî àðõèòåêòèòå è ñòðîèòåëèòå íà ñîöèàëèçìà ñå ïðåêâàëèôèöèðàõà â ñòðîèòåëñòâîòî
íà êàïèòàëèçìà è íà íîâèÿ ðåä.
Ïëàíúò çà òîâà áå íà÷åðòàí â Ìîñêâà. Ñïîðåä Ìèõàèë Ãîðáà÷îâ ñðåùàòà ìó ñ ïðåçèäåíòà íà ÑÀÙ - Äæîðäæ Áóø íà îñòðîâ Ìàëòà â êðàÿ íà 1989 ã. îçíàìåíóâàëà êðàÿ íà ñòóäåíàòà âîéíà è ëèêâèäèðàíåòî íà âîåííèòå áëîêîâå (?! á.à.). Äîêòðèíàòà "Áðåæíåâ" å çàìåíåíà îò äîêòðèíàòà "Ñèíàòðà": "Âñÿêà ñîöèàëèñòè÷åñêà ñòðàíà ðåøàâà ñàìà êîé
ïúò äà ïîåìå. Âðåìåòî íà Êîìóíèñòè÷åñêèÿ èíòåðíàöèîíàë èçòå÷å. ïàðòèèòå ñà íåîáðàòèìî è íàïúëíî íåçàâèñèìè."
Íà Ïàðèæêàòà êîíôåðåíöèÿ ïðåç 1990 ã. Ãîðáà÷îâ ðàçêðè îáùèÿ çàìèñúë "äà áúäå èçïîëçâàí øàíñúò è äà èçãðàäèì
íåïîçíàò äî ñåãà Ñâåòîâåí ðåä"... Îò äðóãà ñòðàíà, â ìåìîàðèòå ñè Òîäîð Æèâêîâ ñå îïëàêâà: "Íèå òðÿáâàøå äà
òúðñèì ðåøåíèå åäèíñòâåíî â ðàìêèòå íà êîìóíèñòè÷åñêàòà ïàðòèÿ è íà ñîöèàëèñòè÷åñêàòà ñèñòåìà. Òàêàâà áå
ïîçèöèÿòà íà Ì. Ãîðáà÷îâ... Çà íàøèòå äåéñòâèÿ ñëåäåøå êàäðîâàòà ñúâåòñêà àãåíòóðà â Ïîëèòáþðî, â ÖÊ, â
îðãàíèòå íà ÌÂÐ. Íàä 800 äóøè òúðãîâñêè è äèïëîìàòè÷åñêè êîðïóñ."
Ñúùèíñêàòà öåë íà ðåâîëþöèèòå îòãîðå íàìèðàìå â èíòåðâþ, äàäåíî çà âåñòíèê "Òðóä" ïðåç 1993 ã. îò Ãîðáà÷îâ:
"Êîëêîòî ïî-áúðçî ñòàíàò òåçè âúòðåøíè ïðîöåñè, òîëêîâà ïî-áúðçî ùå òðúãíå è ðåèíòåãðàöèÿòà ìåæäó íàøèòå
äâå ñòðàíè, íåîáõîäèìîñòòà îò êîÿòî âå÷å îñåçàòåëíî ñå ÷óâñòâà." Ñêðèòàòà öåë íà 10 íîåìâðè å ðåèíòåãðàöèÿ íà
Ñúâåòñêàòà èìïåðèÿ è íà íåéíèòå ñàòåëèòè ñëåä åòàï íà ìîäåðíèçèðàíå, ïðîâåäåí ñ ïîìîùòà íà Çàïàäà (âðåìåííà
êîíâåðãåíöèÿ). Â ïîäòåêñòà íà ñúùîòî èíòåðâþ îòêðèâàìå è óãîâîðêàòà ìåæäó Áóø è Ãîðáà÷îâ äà áúäàò çàïàçåíè
ïðèâèëåãèèòå íà ïðåäèøíèòå åëèò, à Áúëãàðèÿ è ñòðàíèòå îò âúòðåøíèÿ àðåàë íà Ðóñèÿ äà îñòàíàò â ðóñêàòà çîíà
íà âëèÿíèå.
Ïðåç ÿíóàðè 1997 ã. áå ïðåäèçâèêàíà Âòîðàòà ðåâîëþöèÿ íà îëèãàðõèÿòà, çàùîòî öåëèòå íà Ïúðâàòà îò
íîåìâðè 1989 ã. íå áÿõà ïîñòèãíàòè îò çàèíòåðåñîâàíèòå åëèòè. Êîè äâèæåùè ñèëè ïðåäèçâèêàõà ÿíóàðñêèòå
ñúáèòèÿ? ÂÌÐÎ, ÑÄÑ èëè ñòóäåíòèòå? Òå áÿõà ñàìî âèäèìèòå ïîëèòè÷åñêè àðòèñòè. Èñòèíñêèòå îòíîâî îñòàíàõà
ñêðèòè.
Íà ïúðâî ìÿñòî, áå àãåíòóðàòà íà Ìåòðîïîëèÿòà, íåèçïúëíèëà ïîñòàâåíèòå é îòâúí çàäà÷è çà îâëàäÿâàíå íà
ïàçàðíè ïîçèöèè, òðúáîïðîâîäè è ñîáñòâåíîñò, ïîñòðîåíà îò áèâøèÿ Ñúâåòñêè ñúþç. Íà âòîðî ìÿñòî, òåæêàòà
ïîëèòè÷åñêà è ôèíàíñîâà êðèçà, äîêàðàíà îò ñúùàòà òàçè àãåíòóðà, ìîæåøå äà ïðåäèçâèêà íåêîíòðîëèðóåì îò
ñòðàíà íà âúðõóøêàòà (ðúêîâîäåí îò ñïîíòàíåí íàðîäåí âîäà÷) áóíò íà óëèöàòà. Íà òðåòî (íî íå è íà ïîñëåäíî)
ìÿñòî - èíòåðåñèòå íà ìåæäóíàðîäíèòå ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè, ñúâïàäíàëè ñ ðóñêèòå è ñ òèÿ íà áúëãàðñêàòà
âúðõóøêàòà.
Ïðåç 1996 ã. êàòàñòðîôèðàõà êðèìèíàëíèòå îáùíîñòè, ïàðàçèòèðàùè âúðõó äúðæàâíèÿ îðãàíèçúì ôèíàíñîâè
ñòðóêòóðè è áàíêè, êàòî 17 îò òÿõ ôàëèðàõà èëè áÿõà ïîñòàâåíè ïîä îñîáåí íàäçîð. Ïðåç öÿëàòà 1996 ã. ðåàëíàòà
ìåñå÷íà ëèõâà áå îòðèöàòåëíà. Ñïåñòîâíèòå áúëãàðè çàãóáèõà äâîéíî - è îò ôàëèòèòå è îò ëèõâèòå. Äî êðàÿ íà
ìàðò 1997 ã. îöåëåëèòå áàíêè òðÿáâàøå äà äîêàæàò ñîáñòâåí êàïèòàë îò 4 ìèëèàðäà ëåâà âñÿêà, ïðè êóðñ îò 200
ëåâà çà äîëàð, ïðè âçåìàíå íà òîâà ðåøåíèå îò ÓÑ íà ÁÍÁ. Äâàäåñåò ìèëèîíà äîëàðà áÿõà íåïîñòèæèìà çà ïîâå÷åòî
áàíêè ñóìà ïàðè. Ñàìî ñëåä ñåðèîçíà (ïîíå ïåòíàäåñåòîêðàòíà) îáåçöåíêà íà ëåâà òå ìîæåõà äà ãè äîáèÿò è äà ñå
ñïàñÿò îò çàêðèâàíå. Çàãîâîðè ñå è çà âúâåæäàíå íà âàëóòåí áîðä. Çàïî÷íà ãîëÿìàòà èãðà ïî áîéêîòèðàíåòî íà áîðäà
îò ñòðàíà íà êðèìèíàëíèòå îáùíîñòè. ×ðåç óñèëåíà ìåäèéíà êàìïàíèÿ âàëóòíèÿò ïàçàð áå "äåñòàáèëèçèðàí". Öåëòà
îò íÿêîëêî ìåñåöà áåøå ÿñíà - õèïåðèíôëàöèÿ, íî àòàêèòå çàïî÷íàõà îò ìíîãî íèñêè êîòèðîâêè. - Ïðè 581,78 ëâ. çà
äîëàð îòêðèõà áàíêèòå â íàâå÷åðèåòî íà "ðåâîëþöèÿòà" îò 10 ÿíóàðè 1997 ã. Äâèæåùèòå ñèëè èñêàõà îùå "ðåâîëþöèÿ"
(êàòî ïîâîä çà îáÿâÿâàíå íà õèïåðèíôëàöèÿ) è Áàêúðäæèåâ èì ÿ äàäå. Íî êóðñúò ñå çàäúðæà öåëè 6 äíè íà ñúùèòå íèñêè
íèâà! ×àê íà 12 ôåâðóàðè, âúïðåêè ñïîðàçóìåíèÿòà çà èçáîðè è çà íàçíà÷àâàíå íà ñëóæåáåí êàáèíåò, ïðîòèâíî íà
âñÿêàêâî ëîãèêà, "âàëóòíèÿò àñàíñüîð" óäàðè òàâàíà è ïðîáè ïîêðèâà íà îãðàáåíàòà "êúùà" Áúëãàðèÿ. À íàñåëåíèåòî
èçïàäíà â íàðêîçà îò 3000-ëåâîâàòà äîçà! Èçêóñòâåíî ïðåäèçâèêàíàòà õèïåðèíôëàöèÿ îáåçöåíè çàäúëæåíèÿòà íà
êðåäèòíèòå ìèëèîíåðè èç÷èñòè ïîðòôåéëèòå íà áàíêèòå è íà ôèðìèòå, íàìàëè âåëè÷èíàòà íà íåîáõîäèìàòà çà
ñòàðòèðàíå íà âàëóòíèÿ áîðä ñóìà, êîÿòî òðÿáâàøå äà äîñòàâè ÌÂÔ íà Áúëãàðèÿ. Íàáàâè ñóìàòà, íåîáõîäèìà íà
ôàëèðàëèòå áàíêåðè çà äîêàçâàíå íà êàïèòàëà. Îáùàòà íåñòàáèëíîñò îáåçöåíè îáëèãàöèèòå ïî âúíøíèÿ äúëã,
ðàçâúðçà ðúöåòå íà íàøåíñêèòå ìîøåíèöè è îòáëúñíà ÷óæäèòå èíâåñòèòîðè ñ ïî÷òåíè íàìåðåíèÿ. Ñ
íåêîëêîêðàòíîòî ïîâäèãàíå è ñâàëÿíå íà "âàëóòíèÿ àñàíñüîð" ìàëöèíàòà ïîñâåòåíè ðàçîðèõà ìèëèîíè áúëãàðè, à ñúñ
ñïå÷åëåíèòå ìèëèîíè ñè êóïèõà íà áåçöåíèöà ÇÓÍÊ-îâå è êíèæà ïî âúíøíèÿ äúëã.
Îãðàáåíîòî è èçïëàøåíî íàñåëåíèå, äîïúëíèòåëíî îçëîáåíî è îò ñúùî òàêà èçêóñòâåíî ïðåäèçâèêàíàòà
ìåæäóâðåìåííî êðèçà ñ õëÿáà, áå ëåñíî ïðèâëå÷åíî íà ñòðàíàòà íà ïðîòåñòèòå, ïîñëóæèëè êàòî òåàòðàëåí äåêîð çà
ñìÿíàòà íà àðòèñòèòå â ïîëèòè÷åñêèÿ öèðê. "Òå íÿìà äà âúñòàíàò, äîêàòî íå ñå îñúçíàÿò, à íÿìà äà ñå îñúçíàÿò,
äîêàòî íå âúñòàíàò", êàçâà çà ïîäîáíà àáñóðäíà ñèòóàöèÿ Äæîðäæ Îðóåë. Çàèíòåðåñîâàíèòå åëèòè âèíàãè íàìèðàò
íà÷èí äà îðãàíèçèðàò "ñïîíòàííèòå ïðîòåñòè" íà åäíî íåçðÿëî íàñåëåíèå è äà ãè îáúðíàò ñðåùó ñàìîòî òîâà
íàñåëåíèå. Ñàìî çà åäèí ìåñåö - îò íà÷àëîòî íà Âòîðàòà ðåâîëþöèÿ íà îëèãàðõèÿòà áúëãàðñêèÿò íàðîä îáåäíÿ 5-

13
êðàòíî. Íî ïúê áúëãàðñêèòå ïîëèòèöè ïîëó÷èõà âúçìîæíîñò äà ñðàâíÿâàò "ãîëåìèòå ñè óñïåõè" ñëåä âðåìå íà áàçàòà
íà ôåâðóàðñêàòà êðèçà.
Òàêà áÿõà îðãàíèçèðàíè è ïðîâåäåíè ïîñëåäíèòå äâå "ðåâîëþöèè" â íàé-íîâàòà èñòîðèÿ íà áúëãàðñêàòà äúðæàâà.

(Ñòàòèÿòà å ïóáëèêâàíà íà 10 íîåìâðè 1998 ã. âúâ âåñòíèê “Êîíòèíåíò” ñ ïîäçàãëàâèå “Çàïàäúò íàìåðè ñúþçíèê â
íîâèòå ñîöåëèòè íà Èçòîê”.)

Êîé èçáèðà áúëãàðñêèòå ïðåçèäåíòè
Ñîöèîëîãúò Ïàðåòî ñïðàâåäëèâî îòáåëÿçâà, ÷å äóìàòà "äåìîêðàöèÿ" ñëóæè ñàìî çà åäíà íîâà ìàñêà, çàä êîÿòî äà
áúäå âúâëå÷åíî ðàçî÷àðîâàíîòî îáùåñòâî â ìàíèïóëàöèèòå íà ðåïðåçåíòàòèâíàòà ñèñòåìà. Ñúùíîñòòà íà
èñòîðè÷åñêèÿ ïðîöåñ ñå ñúñòîè âñúùíîñò â äåéñòâèåòî ïî ñìÿíàòà íà åëèòà.
Ïðè åäíî àáñîëþòíî íåïîäãîòâåíî çà ìàíèïóëàöèèòå àìîðôíî îáùåñòâî, êàêâîòî áåøå ïðåç 1989 ã. áúëãàðñêîòî
(çà äà áúäå óäúðæàíà ïîä êîíòðîë åìîöèÿòà íà áúëãàðèòå), ñëåä ïîñòåïåííàòà çàìÿíà îòãîðå íà ïðåäèøíèòå ëèäåðè
ñîöèàëíàòà ïðàçíîòà ñå çàïúëâàøå ïëàíîìåðíî è öåëåíàñî÷åíî ÷ðåç åäíî åãîèñòè÷íî ñîöèàëíî ìîäåëèðàíå. Áåç äà
èìàò ñúîòâåòñòâàùà áàçà â ñàìîòî îáùåñòâî, íîâèòå åëèòè áÿõà ñèíòåçèðàíè è åøåëîíèðàíè â òðè îñíîâíè
âçàèìíî ïðîíèêâàùè ñå ñëîÿ.
Ïúðâè ñëîé - íà ïîëèòèöèòå, íàòîâàðåíè ñ îòãîâîðíîñòòà äà ëîáèðàò â òðèòå âëàñòè â ïîëçà íà îïðåäåëåíè
âúòðåøíè è íàé-âå÷å âúíøíè ñèëè è èíòåðåñè.
Âòîðè ñëîé - íà íàçíà÷åíèòå ïî íàðåæäàíå îòãîðå è îòâúí îò ïîëèòèöèòå áàíêåðè, òúðãîâöè, ïðåäïðèåìà÷è è
ôèíàíñèñòè, íàðè÷àíè çà áëàãîïðèëè÷èå "êàïèòàëèñòè", çàäúëæåíè äà ïå÷åëÿò è îñèãóðÿâàò ôèíàíñîâî
ôóíêöèîíèðàíåòî íà ïðåäñòàâèòåëíèÿ ìîäåë è ðàçíîñêèòå íà ïîëèòèöèòå - ëîáèñòè, íà ïðîïàãàíäíàòà ìàøèíà è íà
âúíøíèòå öåíòðîâå.
Òðåòè, îáñëóæâàù ãîðíèòå äâà ñëîÿ - ñëîé íà ðåäàêòîðèòå è æóðíàëèñòèòå, íà ñîöèîëîçèòå, ïîëèòîëîçèòå è
äðóãèòå ìàíèïóëàòîðè íà îáùåñòâåíîòî ìíåíèå.
×åòâúðòè - äîïúëíèòåëåí, áàçîâ ñëîé íà ìàëêèòå âúîðúæåíè àðìèè îò îõðàíèòåëè, ñèëîâè ñòðóêòóðè è
ðåêåòüîðè, êîèòî íå ñàìî îõðàíÿâàò çàãðàáåíîòî îò åëèòèòå, íî ïðèäîáèâàò è íîâè áîãàòñòâà íà ñâîé ðèñê è ïîä
çàêðèëàòà íà òðèòå âëàñòè ÷ðåç èêîíîìè÷åñêè è ôèçè÷åñêè øàíòàæ, íàòèñê è óáèéñòâà.
Ïðè ó÷àñòèåòî è ñ ïîìîùòà íà áúëãàðñêèòå ïðåçèäåíòè êúì åñåíòà íà 1994 ã. íîâèÿò ñàìîâúçïðîèçâåæäàù ñå
ïîðî÷åí ïîëèòè÷åñêè è èêîíîìè÷åñêè ìîäåë áåøå íàïúëíî â ñèëà.
Íàëîæåíà îòãîðå è îòâúí, áúëãàðñêàòà ïðåäñòàâèòåëíà "äåìîêðàöèÿ" íÿìà íèùî îáùî ñ ãðàæäàíñêîòî îáùåñòâî
è ñúñ ñâîáîäíèÿ ïàçàð. Òîâà å åäèí òèïè÷åí íåîêîëîíèàëåí ïîñòñúâåòñêè ìîäåë, ïîääúðæàí íåïðåêúñíàòî è
åäèíñòâåíî ñúñ ñðåäñòâà è èäåè, èçïðàòåíè îò ÷óæáèíà. Â ïàðè÷íî èçðàæåíèå ñâîáîäàòà íà íàåòèÿ îò ÷óæäåíöè íîâ
áúëãàðñêè åëèò â ñúñòàâ îò 1000 äî 2000 äóøè ñòðóâà íà öåëèÿ áúëãàðñêè íàðîä áëèçî 20 ìèëèàðäà äîëàðà ñòàð è íîâ
âúíøåí è âúòðåøåí äúðæàâåí äúëã, íàòðóïàí îò ñòàðè è íîâè ïúðâåíöè, âêëþ÷èòåëíî è îò ïðåçèäåíòèòå.
Êîé èçäèãà è êîé ñâàëÿ áúëãàðñêèòå ïðåçèäåíòè? Íàðîäúò èëè ïàðëàìåíòúò?
Ïî ðåøåíèå íà íèêîãî íåïðåäñòàâëÿâàùèòå ó÷àстниöè â Êðúãëàòà ìàñà äúðæàâíèÿò ãëàâà íà Áúëãàðèÿ áå íàðå÷åí
ïðåäñåäàòåë (ïðåçèäåíò).
Ïúðâèÿò ïðåçèäåíò ñëåä 1989 ã. áåøå åñòåñòâåíî èçáðàíèêúò íà Ìîñêâà Ïåòúð Ìëàäåíîâ. Äåâåòîòî
êîìóíèñòè÷åñêî Íàðîäíî ñúáðàíèå ãî íàçíà÷è íà òîçè ïîñò ñ áëàãîñëîâèÿòà íà Ãîðáà÷îâ, çà äà îïàçè âëèÿíèåòî íà
Èìïåðàòîðà âúðõó òåðèòîðèÿòà íà Áàëêàíèòå. "Êîëêîòî ïî-áúðçî ñòàíàò òåçè âúòðåøíè ïðîöåñè (ïî
ïðåóñòðîéñòâîòî íà ïàðòèÿòà - á. à.), òîëêîâà ïî-áúðçî ùå òðúãíå è ðåèíòåãðàöèÿòà ìåæäó íàøèòå ñòðàíè", çàÿâè â
èíòåðâþ çà â. "Òðóä" ñúâåòñêèÿò äúðæàâåí ãëàâà. È òîé ïîäñèãóðÿâàøå ðåèíòåãðàöèÿòà íà ëàãåðà íà ñîöèàëèçìà,
êàòî èçíàñÿøå íà Çàïàä çëàòîòî íà ÊÏÑÑ. À çà áëàãîäàðíîñò äåéöèòå îò Êðúãëàòà ìàñà è îò Íàðîäíîòî ñúáðàíèå
çàïàçèõà â ÷ë. 3, àë. 1 îò êîíñòèòóöèÿòà "Äðóæáàòà, ñúòðóäíè÷åñòâîòî è âçàèìîïîìîùòà ñúñ ÑÑÑÐ è äðóãèòå
ñîöèàëèñòè÷åñêè ñòðàíè..."
Îòòåãëÿíåòî íà Ïåòúð Ìëàäåíîâ îò ïðåçèäåíòñêèÿ ïîñò áå ñúùî êîíñóëòèðàíî ñ Ìèõàèë Ãîðáà÷îâ êàòî
êîìïðîìèñ ñ èñêàíèÿòà íà îïîçèöèÿòà è íà Ìåæäóíàðîäíèÿ âàëóòåí ôîíä.
Âòîðèÿò ïðåçèäåíò - Æåëþ Æåëåâ, áåøå èçáðàí îò êîìóíèñòè÷åñêîòî ìíîçèíñòâî âúâ Âåëèêîòî íàðîäíî
ñúáðàíèå íà 1 àâãóñò 1990 ã. â ðåçóëòàò íà ãîðåïîñî÷åíèÿ êîìïðîìèñ. Ïðåäëîæåíèåòî ïðåä ãåíñåêà íà ÊÏÑÑ áå
âíåñåíî îò íåãîâèÿ äîâåðåíèê Àíäðåé Ëóêàíîâ è îäîáðåíî çàåäíî ñúñ ñúñòàâà íà íîâèÿ Âèñø ïàðòèåí ñúâåò íà ÁÑÏ.
Íîâîèçáðàíèÿò ïðåçèäåíò îáåùà äà ðàáîòè ñàìîîòâåðæåíî â ïîëçà íà Íîâèÿ ñâåòîâåí ðåä. Ñúâåòíèöèòå, ñúáðàíè â
Ïðåçèäåíòñòâîòî, ìíîãî áúðçî ñå ïðåîáðàçèõà îò áèâøè êîìóíèñòè â çàêëåòè ìîíäèàëèñòè. Íà 10 îêòîìâðè 1990 ã.
Æåëåâ ñå ñðåùíà ñ ôèíàíñîâèÿ äèðåêòîð íà ÌÂÔ Ìèøåë Êàìäåñþ è îáåùà ïðåä íåãî äà îáåäèíè óñèëèÿòà íà
"îïîçèöèÿòà" è íà "êîìóíèñòèòå" â åäíî íîâî êîàëèöèîííî ïðàâèòåëñòâî, êîåòî äà èìà âå÷å ôîðìàëåí ïîâîä äà ïîëó÷è
çàåì îò ôîíäà, ñòàâàéêè ñúùåâðåìåííî è íåãîâ ÷ëåí. Òàêà ñëåä ôàëèòà íà Ìîñêâà Áúëãàðèÿ áåøå ïîåòà íà áóêñèð îò
Âàøèíãòîí.
Ïðåç àâãóñò 1991 ã. â Ìîñêâà ñ ïîìîùòà íà àìåðèêàíñêèÿ ïðåçèäåíò Äæîðäæ Áóø è íà àìåðèêàíñêàòà òåëåâèçèÿ
CNN ïîáåäèõà ìîíäèàëèñòèòå îêîëî ðóñêèÿ ïðåçèäåíò Åëöèí. Áúëãàðñêèÿò ïðåçèäåíò çàêëåéìè îðãàíèçàòîðèòå íà
ïðåâðàòà - êîíòèíåíòàëèñòè (êàãåáèñòè è êîìóíèñòè), ïðîòèâíèöè íà Íîâèÿ ñâåòîâåí ðåä. Òàêà, ïîä ïàòðîíàæà íà
Âàøèíãòîí, Ìîñêâà è Ñîôèÿ ïîñî÷èõà Æåëþ Æåëåâ çà ïðåçèäåíò íà Áúëãàðèÿ çà âòîðè ìàíäàò. Ïàðè çà êàìïàíèÿòà ìó
îñèãóðè ÷ðåç ñîôèéñêàòà ñè Êðåäèòíà áàíêà ìîñêîâñêàòà ãðóïèðîâêà "Ìóëòèãðóï" (ñúçäàäåíà îò ÊÃÁ ñ ïîìîùòà íà
ìàãíàòà Ìàêñóåë, çà äà îñèãóðÿâà ðóñêîòî âëèÿíèå â Çàïàäíà Åâðîïà è íà Áàëêàíèòå). Ïîìîãíàõà è çàïàäíè ñïîíñîðè.
Ñëåä ïðåèçáèðàíåòî áúëãàðñêèÿò ïðåçèäåíò ñå îòáëàãîäàðè ùåäðî íà äàðèòåëèòå ñè.
Òîé âêëþ÷è â Êîíñóëòàòèâíàòà ãðóïà ïî ïðîáëåìèòå íà åíåðãåòèêàòà, ñóðîâèíèòå è íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò êúì
Ïðåçèäåíòñòâîòî áîñîâåòå íà ðóñêàòà ãðóïèðîâêà - áúëãàðèòå Èâàí Äðåìñèçîâ è Èëèÿ Ïàâëîâ, îòâàðÿéêè èì ïúòÿ
êúì ìîíîïîëèñòè÷íîòî àñèìèëèðàíå íà îòðàñëèòå íà åíåðãåòèêàòà, ìåòàëóðãèÿòà, ðóäîäîáèâà, âîåííîïðîìèøëåíèÿ
êîìïëåêñ è íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò. Çëàòîòî íà ÊÏÑÑ áåøå ìàëêî çà òåõíèòå àïåòèòè è çàòîâà ãðóïèðîâêèòå
âêàðàõà â äåéñòâèå ñòðàòåãèÿòà íà íåîêîëîíèàëíèÿ ãðàáåæ. Ïî òîâà âðåìå ïîëèòè÷åñêàòà èäåîëîãèÿ íà
ñúâåòèçìà áå óñïåøíî çàìåíåíà îò åêñïàíçèÿòà íà Ðóñèÿ çà ñúçäàâàíå íà "çîíè", ñâúðçàíè âå÷å íå òîëêîâà ñ
èäåîëîãè÷åñêèòå, êîëêîòî ñ èêîíîìè÷åñêèòå èíòåðåñè íà Êðåìúë. Ñàìè êîëîíèçèðàëè èêîíîìè÷åñêè Áëèçêèÿ
èçòîê, Ñúåäèíåíèòå ùàòè íå ñå ïðîòèâîïîñòàâèõà íà Ìîñêâà, ñòðåìÿùà ñå äà ïðîêàðà ïåòðîëîïðîâîäè è
ãàçîïðîâîäè ïðåç òåðèòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ, íàìèðàùà ñå â "çîíàòà" íà Áàëêàíèòå. Íåùî ïîâå÷å - áèâøèÿò ïðåçèäåíò
Áóø ëîáèðà â ïîëçà íà ðóñêèÿ íåôòåí ïðîåêò äî Ãúðöèÿ â ñúþç ñ ìèëèàðäåðà Ëàöèñ.
Ïðîáëåìúò ïðåä ðóñêèòå ãàçîâè è íåôòåíè òðàñåòà, ïðîåêòèðàíè îò õîðàòà íà Åëöèí è ×åðíîìèðäèí (â ñúãëàñèå ñ
ïîëèòè÷åñêèòå èì ïàðòíüîðè îò Áîí è Âàøèíãòîí), ñå îêàçà ïðàâèòåëñòâîòî íà Âèäåíîâ. Îñâåí ÷å íå èçïèòâà
ñèìïàòèè êúì ìîñêîâñêèòå ìîíäèàëèñòè, áúëãàðñêèÿò ïðåìèåð îòêàçà äà ïîäàðè ãîòîâèòå ãàçîïðîâîäè, ñòðîåíè îò
áúëãàðè íà áúëãàðñêà òåðèòîðèÿ. Çàòîâà ðóñêèòå ãðóïèðîâêè â Áúëãàðèÿ è êîíòðîëèðàíèòå îò òÿõ ìåäèè çàñèëâàò
íàòèñêà âñåêè èçìèíàò äåí. (Âèäåíîâ íå ìè å ñúìèøëåíèê, à îïîíåíò, ÷èÿòî ïàðòèÿ ñå îïèòàõ äà çàáðàíÿ ïðåç 1992 ã.
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Èçãëåæäà, Âåëèêèòå ñèëè âå÷å ñà ðåøèëè ïîëèòè÷åñêàòà ñúäáà íà Âèäåíîâ, êîéòî â èíòåðåñ íà "ïàðòèéíàòà
òàéíà" íå ìîæå äà âîäè áîðáàòà îòêðèòî. Îòñòðàíÿâàíåòî íà íåñãîâîð÷èâèÿ ñîöèàëèñò ìèíàâà è ïðåç èçáîðà íà íîâ
áúëãàðñêè ïðåçèäåíò ñëåä êîìïðîìåòèðàíåòî íà ñòàðèÿ êàòî ïðèâúðæåíèê íà íåîêîëîíèàëíèÿ ìîäåë.
Óïîòðåáåí çà öåëèòå íà íåîèìïåðèàëèçìà, ïðåçèäåíòúò Æåëåâ áå îòñòðàíåí ïîëèòè÷åñêè, à íàñòàâíèêúò ìó
Ëóêàíîâ è ôèçè÷åñêè. Íà 27 îêòîìâðè 1996 ã. Êëèíòúí, Êîë, Åëöèí è ×åðíîìèðäèí çàëîæèõà íà åäèí äîñêîðî ñúâñåì
íåèçâåñòåí ÷îâåê. Òàêà, êàêòî òàëèáàíèòå ðàç÷èñòèõà Àôãàíèñòàí, çà äà áúäå ïðîêàðàí ïðåç íåãîâàòà òåðèòîðèÿ
àìåðèêàíñêî-òóðêìåíèñòàíñêè ãàçîïðîâîä, òàêà è ðóñêèòå òàëèáàíè - ãðóïèðîâêèòå "Ìóëòèãðóï" è "Òðîí", òðÿáâà
äà îñèãóðÿò ôèíàíñîâî îïîçèöèÿòà è ñèíäèêàòèòå è äà ðàç÷èñòÿò áúëãàðñêàòà òåðèòîðèÿ îò ïðîòèâíèöèòå íà
ìîñêîâñêèòå ãàçîïðîâîäè è íåôòîïðîâîäè. Îùå íà 3 àâãóñò 1995 ã. âúâ Ôðàíêôóðò íà Ìàéí ìåæäóíàðîäåí êîíñîðöèóì
îò 27 çàïàäíè áàíêè íà÷åëî ñ ãåðìàíñêàòà Êîìåðöáàíê ïîäêðåïè ðóñêîòî ãàçîâî äðóæåñòâî "Ãàçïðîì" - ñúäðóæíèê íà
"Ìóëòèãðóï" â äðóæåñòâîòî "Îâåðãàç Èíê", ñ 1,3 ìëðä. ãåðìàíñêè ìàðêè. Ïàðèòå áÿõà ïîèñêàíè îò ðóñêèÿ ïðåìèåð
Âèêòîð ×åðíîìèðäèí, ÷àñòåí àêöèîíåð, êîéòî íàïîñëåäúê èìà íÿêîè òúðêàíèÿ ñ ÌÂÔ âúâ âðúçêà ñ ïàðè÷íàòà ïîëèòèêà
íà íåãîâîòî ïðàâèòåëñòâî. Äå ôàêòî íà 3 àâãóñò áåøå ôèíàíñèðàí ãðàíäèîçåí áúäåù ãàçîïðîâîä êúì Çàïàäíà Åâðîïà,
äúëúã 6000 êì. Òðàñåòî è ñúîðúæåíèÿòà ùå áúäàò èçãðàäåíè îò ñúâìåñòíîòî äðóæåñòâî, îáðàçóâàíî ìåæäó
ãåðìàíñêàòà êîìïàíèÿ "Âèíòåðñõàë" è ðóñêàòà "Ãàçïðîì". Òîâà å "Âèíãàç", äúëãîãîäèøåí ïàðòíüîð íà "Ìóëòèãðóï",
ðúêîâîäåí îò ×åðíîìèðäèí-ìëàäøè - ñèíà íà ðóñêèÿ ïðåìèåð.
Ñëåä âñè÷êî òîâà òðåòèÿò áúëãàðñêè ïðåçèäåíò ñúâñåì íå ñëó÷àéíî ñå íàðè÷à Ïåòúð Ñòîÿíîâ. Çà äà âëåçå â
Ïðåçèäåíòñòâîòî, òîé ïîëó÷è çíà÷èòåëíàòà ïîäêðåïà íà "Ìóëòèãðóï", íà "Ãàçïðîì", íà "Âèíãàç" è íà "Òðîí". Çà íåãî
ðàáîòèõà âåñòíèöèòå "Òðóä", "Ñòàíäàðò", "Ïàðè", "Íîâèíàð", "Êîíòèíåíò" è âñè÷êè îñòàíàëè, êîèòî ïî çàïîâåä îòãîðå
è îòâúí àãèòèðàò ñðåùó "åäèíñòâåíèÿ âèíîâíèê" Âèäåíîâ. Êâàøíåâñêè, Çþñìóò, Àâäååâ è Êîë ïîñî÷èõà Ïåòüî: "Òîé å!"
Âúâëå÷åíè â ìàíèïóëàöèèòå íà ðåïðåçåíòàòèâíàòà ñèñòåìà, çà íåãî ãëàñóâàõà 2,5 ìèëèîíà - 59% îò ó÷àñòâàëèòå, íî
ñàìî 36,63% îò âúçðàñòíèòå áúëãàðè. Äâà ìèëèîíà è øåñòñòîòèí õèëÿäè íå ïîâÿðâàõà íà íèòî åäèí êàíäèäàò è íå
îòèäîõà äà ãëàñóâàò çà íîâèòå åëèòè. Íèêîé íå ãè ïîïèòà çàùî, íèêîé íå èì äàäå äóìàòà äà êàæàò ñâîèòå ìîòèâè,
ôàêòè÷åñêîòî ìàëöèíñòâî ñ óñòàòà íà íÿêîé ñè Èâàí Êðúñòåâ íàðå÷å òèÿ èíòåëèãåíòíè áúëãàðè "èäèîòè". Ìîæå áè
íîâèÿò ïðåçèäåíò ùå ãè ïîïèòà êàêâî ìèñëÿò çà ÷óæäèòå èêîíîìè÷åñêè ãðóïèðîâêè. È òåõíèòå âåñòíèöè è áàíêè,
îãðàáèëè ñ ïîìîùòà íà ÷óæäîçåìíè íàåìíèöè - ïîëèòèöè è ïðåçèäåíòè, íåîêîëîíèàëíà Áúëãàðèÿ.
Çà òðåòèÿ áúëãàðñêè ïðåçèäåíò èìà äîñòàòú÷íî âðåìå äà ñå èçìúêíå îò çàäóøàâàùàòà ïðåãðúäêà íà ñâîèòå
áëàãîäåòåëè, çàùîòî íå ñàìî 2,6 ìèëèîíà, à âñè÷êè îñåì ìèëèîíà ùå ñå îïîìíÿò îò ìàíèïóëàöèèòå íà êîíòðîëèðàíèÿ
ìîäåë. È òîãàâà àêî íå Ïåòúð, òî Ñèìåîí ùå òðÿáâà äà ãè èçâåäå îò "åãèïåòñêè ïëåí". Â êðàÿ íà êðàèùàòà åäíà
òðåòà îò áúëãàðèòå âå÷å ïðîãëåäíà, ÷å íà Áúëãàðèÿ å íóæíà äðóãà - íîâà, íåçàâèñèìà, ñòàìáîëîâèñòêà ïîëèòèêà... È
íîâ, íåïðîäàæåí, ïàòðèîòè÷åí åëèò.
(àíàëèç, ïóáëèêóâàí âúâ â-ê "24 ÷àñà" íà 14 íîåìâðè 1996 ã.)

Èìïåðñêèòå ïðîåêöèè íà Âòîðàòà ðåâîëþöèÿ íà îëèãàðõèÿòà
Âåðñèÿ çàùî è êàê áå ñúñòàâåí ñëóæåáíèÿò êàáèíåò
Ïî ñúùåñòâî ïðåç 1989 ã. â Áúëãàðèÿ ñå èçâúðøè ðèòóàëèçèðàíî ïðåäàâàíå è ïðèåìàíå íà âëàñòòà. Îò õîðàòà,
ïîääúðæàùè äîòîãàâà êîíòèíåíòàëíàòà èìïåðèÿ Ñúâåòñêè ñúþç, íà õîðàòà, îáÿâèëè ñå çà ïðèâúðæåíèöè íà íîâèÿ
ñâåòîâåí ðåä.
Ò. å. êîìóíèñòèòå íà Æèâêîâ òðÿáâàøå äà îòñòúïÿò íà ìîíäèàëèñòèòå íà Ãîðáà÷îâ. Ïîñëåäíèòå íàëîæèõà çà
íÿêîëêî ãîäèíè åäíà íîâà èìïåðñêà ïðîåêöèÿ íà âëàñòòà ñè â Ñîôèÿ, íî íå çà äúëãî. Áèòêàòà ìåæäó òÿõ ïðîäúëæàâàøå
ïðåç âñè÷êèòå ñåäåì ãîäèíè ñëåä 1989 ã., íî íà ïîâúðõíîñòòà ñå ïîêàçâàøå óæ íÿêàêâà áèòêà ìåæäó ÑÄÑ è ÁÑÏ.
Ïîñòæèâêîâèñòèòå èçëÿçîõà îòíîâî íà ïîëèòè÷åñêàòà ñöåíà ñëåä âëèçàíåòî íà Æàí Âèäåíîâ â Ìèíèñòåðñêèÿ
ñúâåò. Â Ðóñèÿ òîé ìîæåøå äà ðàç÷èòà íà ïîäêðåïàòà íà Çþãàíîâ è íà Âîåííîïðîìèøëåíèÿ êîìïëåêñ (ÂÏÊ)
(òðàäèöèîííè ïðîòèâíèöè íà ìîíäèàëèñòèòå îêîëî Åëöèí, ×åðíîìèðäèí è "Ãàçïðîì").
Çàùî îòñòúïè Âèäåíîâ?
Ïðåç 1996 ã. Çþãàíîâ çàãóáè ïðåçèäåíòñêèòå èçáîðè. Ïîáåäèõà Åëöèí, "Ãàçïðîì" è Âàøèíãòîí. Íàäåæäèòå çà ëåñíî
åëèìèíèðàíå íà Ëóêàíîâ è íà "Òîïåíåðäæè" áÿõà ïîïàðåíè. Æàí íàïðàâè êàêâîòî ìîæà è ïî äîñòîéíñòâî òðÿáâà äà
îöåíèì îòêàçà ìó äà îòñòúïè íà ×åðíîìèðäèí ãàçîïðåíîñíèòå ñúîðúæåíèÿ áåç ïàðè. Ïî òàçè ïðè÷èíà ïîáåäèòåëèòå
ïîèñêàõà òîé äà ñè îòèäå.
Íåñëó÷àéíî íåãîâîòî óïðàâëåíèå ïîñëóæè çà ïëàøèëî â ïðåäèçáîðíàòà êàìïàíèÿ íà Åëöèí. È Ìîñêâà ïîáúðçà äà
áëàãîñëîâè ÷ðåç ïîñëàíèê Àâäååâ èçáèðàíåòî íà Ïåòúð Ñòîÿíîâ çà ïðåçèäåíò. Èìïåðñêèòå èíòåðåñè íà Ðóñèÿ
èçèñêâàõà íîâî ïðåêðîÿâàíå íà êîëîíèàëíèÿ áúëãàðñêè ïîëèòè÷åñêè öèðê. È òîâà ñòàíà ñ ðèòóàëèçèðàíîòî (ñëåä 1989,
1990, 1991 è 1994 ã.) ïðåäàâàíå íà âëàñòòà îò êîíòèíåíòàëèñòèòå íà ìîíäèàëèñòèòå (à çà ïóáëèêàòà îò ÁÑÏ íà
ÑÄÑ).
Ñïåêòàêúëúò çàïî÷íà ñëåä âíåçàïíîòî ïîñåùåíèå (äíè ïðåäè êîíãðåñà íà ÁÑÏ íà 21.12.1996 ã.) íà áîñà íà ÂÏÊ è
âèöåïðåìèåð Îëåã Ëîáîâ, áàëàíñèðàù â ïðàâèòåëñòâîòî íà ×åðíîìèðäèí èíòåðåñèòå íà êîìóíèñòèòå ñ òèÿ íà
ìîíäèàëèñòèòå. Èâàí Êîñòîâ ðàçïîëàãàøå ñ èíôîðìàöèÿ, äàäåíà ìó îò õîðàòà íà Ãàéäàð â Ìîñêâà, è óìåëî ñäúðæàøå
îïèòèòå íà êèíæàëèòå â ÑÄÑ äà çàïî÷íàò íåñúãëàñóâàíè ñ Êðåìúë íàðîäíè ïðîòåñòè.
Öèðåÿò èçáè ñëåä êîíãðåñà íà ÁÑÏ
Âèäåíîâ, êîéòî íÿìàøå íèêàêâî íàìåðåíèå äà ïðåäàâà íèòî åäèí îò ïîñòîâåòå ñè â ÁÑÏ èëè â ÌÑ, áðîåíè äíè ñëåä
îêàçàíèÿ ìó íàòèñê îò ñòðàíà íà Ëîáîâ ñäàäå è ïðåäñåäàòåëñêèÿ, è ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëñêèÿ ïîñò. (Ñïðàâêà
Íåâåíà Ãþðîâà, êîÿòî òâúðäåøå äíè ïðåäè ïîñåùåíèåòî íà Ëîáîâ, ÷å Æàí íå õðàíè äîâåðèå â íèêîãî è äúðæè
íåïðåìåííî äà âúâåäå ëè÷íî âàëóòíèÿ áîðä.)
Íî åòî, ÷å ñå ïîÿâè ðóñêèÿò âèöåïðåìèåð è ïðèÿòåë íà Âèäåíîâ. Òîé âåðîÿòíî ìó å êàçàë: "Èíòåðåñèòå íà Ðóñèÿ
íàëàãàò âå÷å äà ñå îòòåãëèø. Çà íàñ å íåèçãîäåí è âàëóòíèÿò áîðä." Ïîääðúæíèöèòå íà êîíòèíåíòàëíèÿ ìîäåë â ÁÑÏ
áÿõà äåñòàáèëèçèðàíè è ñàìî âúïðîñ íà ðåæèñóðà è íà äíè áåøå ñìÿíàòà íà âëàñòòà íà "Äîíäóêîâ" 1.
Íà äîñòà õîðà ñèãóðíî å íàïðàâèëî âïå÷àòëåíèå è ïîñåùåíèåòî íà áúäåùèÿ ñëóæåáåí ïðåìèåð Ñîôèÿíñêè â Ìîñêâà
ïðåäè Êîëåäà â êîìïàíèÿòà íà Åìèë Êþëåâ, Åâãåíè Áàêúðäæèåâ è Àñåí Àãîâ. Êþëåâ îãëàâÿâàøå àñîöèàöèÿòà íà
ôàëèðàëèòå áúëãàðñêè áàíêè è ÒÑÁ, à äíåñ áàíêàòà íà ÃÐÓ è íà âîåííîïðîìèøëåíèÿ êîìïëåêñ (Áúëãàðî-ðóñêàòà
èíâåñòèöèîííà áàíêà). ×åòèðèìàòà, ïîëó÷èëè ñâîèòå èíñòðóêöèè, ñå çàâúðíàõà â Ñîôèÿ, à çà Âàøèíãòîí çàìèíà Èâàí
Êîñòîâ è ïîìîùíèêúò íà Êþëåâ â ÁÐÈÁ Êðàñèìèð Àíãàðñêè - äíåñ âå÷å ñúâåòíèê íà ïðåçèäåíòà Ïåòúð Ñòîÿíîâ.
Ñëåäîâàòåëíî åäâà ñëåä êàòî áÿõà ñúãëàñóâàíè èíòåðåñèòå íà ìîíäèàëèñòèòå îò Ñîôèÿ, Ìîñêâà è Âàøèíãòîí ñ
èíòåðåñèòå íà êîíòèíåíòàëèñòèòå â Ìîñêâà, çàïî÷íàõà ÿíóàðñêèòå ñúáèòèÿ. ßíóàðñêèÿò "áóíò" ñòàðòèðà êàòî
îòäóøíèê çà ñïðàâåäëèâèÿ ãíÿâ íà îãðàáåíèÿ áúëãàðñêè íàðîä íà 3 ÿíóàðè 1997 ã., åñêàëèðà ñ àòàêàòà íà áîð÷åñêèòå
îòðÿäè íàä ïàðëàìåíòà íà 10 ÿíóàðè è ñå óâåí÷à ñ ïúëåí óñïåõ çà íàøàòà êîëîíèàëíà îëèãàðõèÿ è ñ ïúëíà çàãóáà çà
âúñòàíàëèÿ íàðîä (ïåòêðàòíî îáåäíÿâàíå ñàìî çà åäèí ìåñåö îò ôîðñèðàíàòà õèïåðèíôëàöèÿ è íåâúâåæäàíå íà
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áîðäà) íà 4 ôåâðóàðè, ñ ïîêàçíàòà ñíèìêà ïðåä çíàìåòî íà ïðåçèäåíòà è ñúñ çàëè÷àâàíåòî íà ñëåäèòå ÷ðåç "áúðçè
èçáîðè" ïî ñòàðèÿ îëèãàðõè÷åí èçáèðàòåëåí çàêîí).
Ïîáåäè îëèãàðõèÿòà
È ïî-òî÷íî êðèëîòî íà ìîíäèàëèñòèòå è çàòîâà èìåííî ïðåäñòàâèòåëÿò íà ðóñêàòà ãðóïèðîâêà "Ìóëòèãðóï", íà
"Òîïåíåðäæè" è íà "Ãàçïðîì" Èëèÿ Ïàâëîâ âëåçå íà 10 ôåâðóàðè â ïðåçèäåíòñòâîòî, êúäåòî ïîáåäèòåëèòå ðåäÿõà âå÷å
ñëóæåáíèÿ êàáèíåò.
Ïðàâèòåëñòâîòî íà Áúëãàðèÿ, êàêòî âèíàãè ïðåç ïîñëåäíèòå 50 ãîäèíè, áå êîíñòðóèðàíî ïî çàêîíèòå íà
èìïåðñêàòà ïðîåêöèÿ: Ñòåôàí Ñîôèÿíñêè å ïðèåìëèâèÿò è çà Ìîñêâà, è çà Âàøèíãòîí ñëóæåáåí ïðåìèåð. Õàðàëàìáè
Àí÷åâ - ëèêâèäàòîð íà ÁÇÏÁ è àäâîêàò íà "Ìóëòèãðóï", å âèöåïðåìèåðúò (äîâåðåí ÷îâåê íà ìîíäèàëèñòèòå, êîéòî
òðÿáâà äà îáúðíå ïîëèòè÷åñêèÿ ìîäåë â áúäåùèòå èçáîðè â ïîëçà íà òåõíèòå ïðåäñòàâèòåëè â ïàðëàìåíòà).
Àëåêñàíäúð Áîæêîâ - ÷ëåí íà ïëåíàðíèÿ ñúâåò íà Áúëãàðî-ðóñêàòà èíâåñòèöèîííà áàíêà, çàåäíî ñ "îìðàçíèÿ" íà ÑÄÑ
ïðîô. Ë. Áåðîâ (Áîæêîâ å ïðîòèâíèê íà âàëóòíèÿ áîðä), âèöåïðåìèåð â ñëóæåáíèÿ êàáèíåò è ìèíèñòúð íà
ïðîìèøëåíîñòòà, êîéòî òðÿáâà äà áàâè âúçìîæíî ïî-äúëãî âúâåæäàíåòî íà ôèíàíñîâàòà äèñöèïëèíà ó íàñ, äîêàòî
Ðóñèÿ ïîëó÷è æåëàíîòî îò íåÿ ó÷àñòèå â ïðèâàòèçàöèÿòà íà ïîñòðîåíèòå ñ ïîìîùòà íà Ñúâåòñêèÿ ñúþç ïðîìèøëåíè
ïðåäïðèÿòèÿ. È ïàê "â èíòåðåñ íà Ðóñèÿ" (êàêòî áè ñå èçðàçèë Îëåã Ëîáîâ) äî ïðåäàâàíåòî íà êîíöåñèîííèòå äîãîâîðè
íà ñòðàòåãè÷åñêèòå çà Ìîñêâà ãàçîïðîâîäè è íåôòîïðîâîäè.
Ñëåäîâàòåëíî ïúòÿò çà Áúëãàðèÿ êúì åâðîïåéñêèòå ñòðóêòóðè è êúì ÍÀÒÎ ùå ïðåìèíàâà (êàêòî è â ìèíàëîòî)
ïðåç Ìîñêâà. Ãàðàíòè çà òîâà ùå áúäàò Ñîôèÿíñêè - áàëàíñüîðúò, Àí÷åâ - áúëãàðñêèÿò ×åðíîìèðäèí, è Áîæêîâ íàøåíñêèÿò Ëîáîâ. Çàòîâà èìåííî ñëóæåáíèÿò êàáèíåò, ñëåä ñúãëàñóâàíå ñ Ìîñêâà (ïîêàçàòåëíà å ïðåìåðåíàòà
ïîçèöèÿ íà ðóñêèÿ ïîñëàíèê), îáÿâè äåêëàðàöèÿòà ñè çà ïðèñúåäèíÿâàíå íà Áúëãàðèÿ êúì ÍÀÒÎ. Íà ðóñêàòà èìïåðèÿ
òàêàâà èãðà å èçãîäíà: Áúëãàðèÿ ñêîðî íÿìà äà áúäå ïðèåòà ïîðàäè îãðàáâàíåòî ú îò ðóñêèòå èêîíîìè÷åñêè
ãðóïèðîâêè, à çà äà èìà ïàê êàêâî äà ñå ãðàáè, Çàïàäúò òðÿáâà äà áúäå ïðåêàðàí äà äàäå íîâè ïàðè...
(àíàëèç, ïóáëèêóâàí âúâ â-ê "24 ÷àñà" íà 1 ìàðò 1997 ã.)

Ðóñèÿ èç÷àêâà äúðæàâíèöèòå íè
äà îïðåäåëÿò ñòðàòåãè÷åñêèòå ñè ïàðòíüîðè
Èëè çà áúëãàðî-ðóñêî-àìåðèêàíñêèòå îòíîøåíèÿ
Îùå â ñàìîòî íà÷àëî òðÿáâà äà êàæåì, ÷å êàêòî è ïðåäè, òàêà è ñåãà, Áúëãàðèÿ íÿìà ñàìîñòîÿòåëíà ïîëèòèêà êúì
Ðóñèÿ. Îòíîøåíèÿòà ìåæäó äâåòå ñòðàíè çàâèñÿò äî ãîëÿìà ñòåïåí îò ñòàðèòå âðúçêè ìåæäó âàñàë è ãîñïîäàð è îò
ïîëèòèêàòà íà íîâèÿ ñâåòîâåí õåãåìîí - Ñúåäèíåíèòå ùàòè. Âëèÿíèå îêàçâàò íåóâåðåíèòå äåéñòâèÿ íà
äåêîðòèêèðàíèÿ ïîëèòè÷åñêè åëèò, ïîäëàãàí â ïðîäúëæåíèå íà äåñåòèëåòèÿ íà îòðèöàòåëíà ñåëåêöèÿ, êàêòî è
ïîâåäåíèåòî íà åâðîïåéñêèòå ëèäåðè Ôðàíöèÿ è Ãåðìàíèÿ. Ðóõâàíåòî íà Ñúâåòñêèÿ ñúþç äîíåñå åäíà èçìàìíà
ñâîáîäà íà Áúëãàðèÿ. Äîêàòî íà ÑÀÙ äàäå ïî÷òè öÿëàòà ãëîáàëíà âëàñò. Âñå ïî-óâåðåíî, ñëåä âîéíàòà â Çàëèâà,
ñòðàòåãè÷åñêèòå àìåðèêàíñêè ïîëèòîëîçè ëàíñèðàõà äîáðå ïîçíàòàòà èäåÿ çà Ãëîáàëíà êîíôåäåðàöèÿ, ðúêîâîäåíà îò
Âàøèíãòîí. Óñïåõúò íà ïîäîáíî íà÷èíàíèå çàâèñè â ãîëÿìà ñòåïåí îò ïîâåäåíèåòî íà ãîëåìèòå ãåîñòðàòåãè÷åñêè
èãðà÷è Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ðóñèÿ, Êèòàé è Èíäèÿ. Íî íàé-âå÷å îò ïîâåäåíèåòî íà Ðóñèÿ.
Ðóñèÿ ïðåñòàíà äà áúäå Âåëèêà ñèëà ïî àìåðèêàíñêèòå ñòàíäàðòè, íî ïðåäñòàâëÿâà âñå îùå íàé-ãîëåìèÿò
ïðîáëåì çà Àìåðèêà. Ùå áúäå ëè òÿ íåèí ïðèÿòåë èëè âðàã, ùå ñå ïðèìèðè ëè ñ íîâèòå ñè ãðàíèöè èëè ùå ãîíè
ðåèíòåãðàöèÿ â ðîëÿòà íà íîâà Åâðàçèéñêà èìïåðèÿ? Àìåðèêàíöèòå ñå ïëàøàò îò åäíà ãîëÿìà êîàëèöèÿ ìåæäó Ðóñèÿ,
Êèòàé è Èðàí. Íå æåëàÿò åâåíòóàëíà êîàëèöèÿ ìåæäó Ðóñèÿ è Ôðàíöèÿ, íèòî ñúþç ìåæäó Ðóñèÿ è Ãåðìàíèÿ. Çàòîâà èì
ñå íàëàãà äà ïîäêðåïÿò êîíêóðåíòíàòà çà òÿõ åâðîïåéñêà èíòåãðàöèÿ è äà ïîäîáðÿâàò îòíîøåíèÿòà ñè ñ Êèòàé, çà äà
ðàçïîëàãàò ñ ïðèÿòåëñêè íàñòðîåíè ñòðàíè â ÅÑ è â Äàëå÷íèÿ èçòîê, èçîëèðàéêè ãè îò ñáëèæàâàíå ñ Ìîñêâà. Íî
àìåðèêàíöèòå ïîìíÿò îùå äóìèòå íà ãåíåðàë Äüî Ãîë, ÷å çà íåçàâèñèìèòå îò ÑÀÙ åâðîïåéñêè ñòðàíè å íóæíî
èçãðàæäàíåòî íà åäíà èñòèíñêà Åâðîïà - îò Àòëàíòèêà äî Óðàë. Åñòåñòâåíî ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà Ôðàíöèÿ. Çàòîâà
Ùàòèòå ñå îïàñÿâàò, ÷å Ïàðèæ ùå óïîòðåáè òðàäèöèîííèòå ñè âðúçêè ñ Ðóñèÿ, çà äà îãðàíè÷è àìåðèêàíñêîòî
âëèÿíèå íà êîíòèíåíòà. Ïðåç àâãóñò 1996 ã. ôðåíñêèÿò âúíøåí ìèíèñòúð äàäå íîâ ïîâîä çà òîâà, çàÿâÿâàéêè, ÷å àêî
Ôðàíöèÿ èñêà äà èãðàå çíà÷èòåëíà ðîëÿ, òî òÿ òðÿáâà äà ïîäêðåïÿ åäíà ñèëíà Ðóñèÿ, ïîìàãàéêè é äà ñå íàëîæè îòíîâî
íà ñâåòîâíàòà àðåíà. Àìåðèêàíöèòå ñìÿòàò, ÷å Ïàðèæ íÿìà íèùî ïðîòèâ äà áúäå çàïàçåíî ðóñêîòî âëèÿíèå â
Èçòî÷íà Åâðîïà. Òàçè áèëà ïðè÷èíàòà è çà õëàäíîòî îòíîøåíèå íà Ôðàíöèÿ êúì ðàçøèðÿâàíåòî íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç.
È äîêàòî Ðóñèÿ å íàé-ãîëåìèÿò, Áúëãàðèÿ å íàé-ìàëêèÿò ïðîáëåì çà ÑÀÙ. Áúëãàðèÿ íå å ãåîïîëèòè÷åñêè èãðà÷
êàòî Ôðàíöèÿ, íå å äîðè ñàòåëèò êàòî Òóðöèÿ. Äîñêîðî áåøå ðóñêà êîëîíèÿ, à äíåñ ÿ íàðè÷àò "êàíäèäàò çà âàñàë".
"Àìåðèêàíñêè âàñàëè, êîïíååùè äà áúäàò îáâúðçàíè ñ Âàøèíãòîí, ñà ðàçïðúñíàòè ïî öåëèÿ Åâðàçèéñêè êîíòèíåíò",
òâúðäè Çáèãíåâ Áæåæèíñêè è ïîñòàâÿ â î÷åðòàíèÿòà íà ïóáëèêóâàíà îò íåãî â íàé-íîâàòà ìó êíèãà êàðòà è ñèëóåòà
íà Áúëãàðèÿ. Òàêà íàøàòà ñòðàíà èçïàäíà â êëàñàöèÿòà ñ îùå åäíà êàòåãîðèÿ ïî-íàäîëó - îò ñèãóðåí ðóñêè âàñàë ñå
ïðåâúðíà â íåñèãóðåí àìåðèêàíñêè êàíäèäàò çà âàñàë. Âñúùíîñò áèòêàòà íà äâàäåñåò è ïúðâè âåê ñå âîäè äàëå÷ îò
íàñ. Çàëîãúò å ìíîãî ãîëÿì - ñúâåòñêîòî íàñëåäñòâî â Öåíòðàëíà Àçèÿ, íà Êàñïèéñêî ìîðå è íà Êàâêàç. Çà
ïåòðîëíèòå, ãàçîâèòå è çëàòíèòå íàõîäèùà, ïî-ãîëåìè îò òåçè â Êóâåéò, Ñåâåðíî ìîðå è Ìåêñèêî. Öåëèÿò ïðîáëåì å
êàê äà áúäå îïèòîìåíà è íåóòðàëèçèðàíà Ðóñèÿ. Çà äà íÿìà â òåçè ðàéîíè ðàçìèðèöè è âîéíè. Àìåðèêàíñêèòå ñòðàòåçè
ñà ðàçðàáîòèëè âàðèàíòè çà äåöåíòðàëèçàöèÿ è çà ñåïàðèðàíå íà Ðóñèÿ - íà åâðîïåéñêà ÷àñò, Ñèáèðñêà ðåïóáëèêà è
Äàëåêîèçòî÷íà ÷àñò - óïðàâëÿâàíè íà êîíôåäåðàëåí ïðèíöèï. Èçÿâèòå íà ãåíåðàë Ëåáåä - ãóáåðíàòîð íà ñèáèðñêèÿ
Êðàñíîÿðñêè êðàé - â ñúñåäñòâî ñ áðàò ñè - ãóáåðíàòîð íà Õàêàñèÿ è îòëè÷íèòå èì îòíîøåíèÿ ñ Âàøèíãòîí ãîâîðÿò,
÷å ïðè åäíî îòäåëÿíå íà Ñèáèð, ïî ïîäîáèå íà äåéñòâèÿòà íà ãåíåðàëà â Ïðèäíåñòðîâèåòî, Ðóñèÿ ùå ñå ðàçäåëè òî÷íî
íà òðèòå ãîðåèçáðîåíè ÷àñòè. Íå å èçêëþ÷åíî ïðè áúäåù íåóñïåõ ñðåùó ñëàá êàíäèäàò çà ðóñêè ïðåçèäåíò ñëåä Åëöèí
ãåíåðàë Ëåáåä äà ñå ïðåâúðíå â æåëàí îò Çàïàäà ïàçà÷ íà öåíòðàëíîàçèàòñêèòå áîãàòñòâà ñ ìîùíàòà ñè ñÿíêà îò
ñåâåð.
Èçâåñòíî å, ÷å îñúùåñòâÿâàéêè åäíà ìåêà è ïîëåçíà çà äíåøíèÿ ñâÿò õåãåìîíèÿ, Ñúåäèíåíèòå ùàòè ïîìàãàò
òî÷íî íà òàçè ÷àñò îò íîâàòà ðóñêà âúðõóøêà, êîÿòî ìîæå äà èì îñèãóðè äúëãîñðî÷åí è íàäåæäåí äîñòúï äî öåíòúðà
íà áîãàòñòâàòà â Åâðàçèÿ. Äíåñ íà âëàñò â Ðóñèÿ å èìåííî òîâà ïðîàìåðèêàíñêî êðèëî, êîåòî äîðè íå ñìåå äà
çàèãðàâà ñ Ôðàíöèÿ. Êîíòðîëèðàíèÿò îò ÑÀÙ ÌÂÔ îòïóñêà íà Ìîñêâà 22 ìèëèàðäà äîëàðà. Èìåííî ñ òÿõ òðÿáâà äà
áúäå íåóòðàëèçèðàíî íàñòúïëåíèåòî íà íîñòàëãèöèòå (æàäóâàùè ðåèíòåãðàöèÿòà íà ñòàðàòà èìïåðèÿ) è äà áúäå
ïðåäîòâðàòåíî âúçêà÷âàíåòî íà êîìóíèñò-íàöèîíàëèñò íà ïðåçèäåíòñêèÿ ñòîë ñëåä Åëöèí.
Â ñúùîòî âðåìå, ñïîðåä àìåðèêàíñêèÿ ïëàí "Øèôòúð", Áúëãàðèÿ òðÿáâà äà ñå ïðåâúðíå â ïîëèòè÷åñêè íåçàâèñèìà è
íåóòðàëíà äúðæàâà èçâúí îðáèòàòà íà Ðóñèÿ, â êîðèäîð çà òðàíçèò íà ñòîêè è åíåðãèÿ. Ðåàëèñòè÷åí ëè å òàêúâ ïëàí?
Áúëãàðèÿ âèíàãè å ñìÿòàíà îò âåëèêèòå ñèëè çà "èñòîðè÷åñêà ðóñêà ïëÿ÷êà" íà Áàëêàíèòå. Çàòîâà òÿ ñè
îñòàíà òèïè÷íà ðóñêà êîëîíèÿ ñ òóçåìíà êîëîíèàëíà àäìèíèñòðàöèÿ, ðàáîëåïåí ïîëèòè÷åñêè åëèò, ïîäëàãàí ãîäèíè
íàðåä íà îòðèöàòåëíà ñåëåêöèÿ è äåêîðòèêàöèÿ. Çàòîâà è ñëåä 1989 ã. ó íàñ óïðàâëÿâàõà ïðàâèòåëñòâà, ñâúðçàíè ñ
ïîëèòèêàòà íà Ãîðáà÷îâ, ïðåñëåäâàùà ðåèíòåãðàöèÿ íà Èìïåðèÿòà ñëåä íåéíîòî ìîäåðíèçèðàíå ñ ïîìîùòà íà
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Çàïàäà. Ïðè êîàëèöèîííîòî ïðàâèòåëñòâî íà Äèìèòúð Ïîïîâ ìåæäó ïðîðóñêè è ïðîàìåðèêàíñêè íàñòðîåíèòå
ìèíèñòðè öàðóâàøå ïúëíî åäèíîìèñëèå. Ïîñåùåíèåòî èì â Ìîñêâà íå äîíåñå íèùî äîáðî çà ñòðàíàòà. Ïðåç 1991 ã.
âúçíèêíà âëàñòîâè âàêóóì âúâ âðúçêà ñ ðàçïàäàíåòî íà ÑÑÑÐ è íà ÊÃÁ. Â ðåçóëòàò â Ñîôèÿ äîéäå óæ
ïðîàìåðèêàíñêîòî ïðàâèòåëñòâî íà Ôèëèï Äèìèòðîâ, íî êàêòî â ïîñëåäñòâèå ñå îêàçà, è òî å áèëî èçêúñî
êîíòðîëèðàíî îò Ìîñêâà.
Çà êàêâà ñàìîñòîÿòåëíà âúíøíà ïîëèòèêà òîãàâà ìîæåì äà ãîâîðèì? Â êðàÿ íà 1992 ã. ïîñëàíèöèòå íà Ðóñèÿ è íà
ÑÀÙ - Àëåêñàíäúð Àâäååâ è Óèëÿì Ìîíòãîìúðè - ñå ñðåùíàõà â Øåðàòîí è òàêà áåøå çàìåíåíî ïðàâèòåëñòâîòî íà
Äèìèòðîâ ñ òîâà íà Áåðîâ, çàñèëèëî ïîçèöèèòå íà ïðîðóñêèòå èêîíîìè÷åñêè ãðóïèðîâêè ó íàñ.
Òàêèâà ñà áúëãàðî-ðóñêî-àìåðèêàíñêèòå îòíîøåíèÿ. Ñúåäèíåíèòå ùàòè ñå ñúîáðàçÿâàò ïðåäè âñè÷êî ñ
èíòåðåñèòå íà ãîëåìèÿ ãåîñòðàòåãè÷åñêè èãðà÷ Ðóñèÿ, à ñúäáàòà íà êàíäèäàòà çà âàñàë - Áúëãàðèÿ - íå å îò ãîëÿìî
çíà÷åíèå.
Êàáèíåòúò íà Æàí Âèäåíîâ íå îïðàâäà íàäåæäèòå íà Ìîñêâà äà ïîëó÷è ãàçîïðåíîñíàòà ñèñòåìà. È ñúãëàñóâàíî ñ
Âàøèíãòîí òÿ ñâàëè è òîâà áúëãàðñêî ïðàâèòåëñòâî. Èçáîðúò íà Åëöèí çà ïðåçèäåíò ïðåç 1996 ã. ïðåäðåøè
èçáèðàíåòî è íà Ïåòúð Ñòîÿíîâ. Àêî â Ðóñèÿ áåøå ïîáåäèë àíòèàìåðèêàíñêèÿò íîñòàëãèê Çþãàíîâ, Ìàðàçîâ è
Âèäåíîâ îùå äúëãî ùÿõà äà óïðàâëÿâàò Áúëãàðèÿ. Çà êàêâè ðàâíîïðàâíè îòíîøåíèÿ òîãàâà ìîæå äà ñòàâà äóìà?
"Ñàì íå ÿäå, íî è íà äðóãèòå íà äàâà!" - òàêà ìîãàò äà áúäàò îïðåäåëåíè îòíîøåíèÿòà íà Ðóñèÿ êúì Áúëãàðèÿ.
Ìîñêâà íÿìàøå ñèëè è ôèíàíñîâè ñðåäñòâà, íå ðàçïîëàãàøå ñ êóëòóðíî âëèÿíèå, íî ðàç÷èòàøå íà äîñòàòú÷íî ñâîè
àãåíòè, êîèòî ñâàëÿõà è èçäèãàõà ïðàâèòåëñòâàòà è ïðåçèäåíòèòå, à Ùàòèòå ñå îòíàñÿõà ñ íóæíîòî ðàçáèðàíå êúì
òîâà.
Êàçâàò, ÷å ïðåäñòîè ïîñåùåíèå íà áúëãàðñêèÿ ïðåçèäåíò â Ìîñêâà. Òî áåøå äúëãî îòëàãàíî îò Åëöèí. Óíèçèòåëíî
äúëãî. Ïðåç 1996 ã. è â íà÷àëîòî íà 1998 ã. ðóñêèÿò ïðåçèäåíò íè íàïðàâè åäíî "íåïðèëè÷íî ïðåäëîæåíèå" - Áúëãàðèÿ äà
ñòàíå ÷ëåí íà ÎÍÄ. Ìåæäóâðåìåííî ïðàâèòåëñòâåíàòà ïðîïàãàíäà â Ñîôèÿ óìèøëåíî çàáëóæäàâàøå áúëãàðèòå, ÷å
ïðåìàõâàíåòî íà Øåíãåíñêàòà ñòåíà ïðåäñòîè, à ïðèåìàíåòî íè â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç å ìíîãî áëèçêî. Âñè÷êî òîâà ñå
îêàçà åäíà ãîëà ëúæà. Íàëîæè ñå ïðåìèåðúò Èâàí Êîñòîâ äà çàÿâè, ÷å îòíîøåíèÿòà ñ Ðóñèÿ ñà îò èçêëþ÷èòåëíà
âàæíîñò çà ñòðàíàòà. Ïðåçèäåíòúò Ïåòúð Ñòîÿíîâ îïðåäåëè ÑÀÙ, ÅÑ è Ðóñèÿ êàòî ñòðàòåãè÷åñêè ïàðòíüîðè çà
Áúëãàðèÿ. Ïúðâèòå äâå ñóïåðñèëè ïðîÿâÿâàò âå÷å íåäîâåðèå êúì íàñ. Êàêâî ëè ùå å îòíîøåíèåòî íà òðåòàòà,
ïîæåëàíà îò áúëãàðñêèòå óïðàâíèöè çà íîâ ïàðòíüîð - Ðóñèÿ?
Ðóñèÿ íÿìà çà êúäå äà áúðçà. Òÿ èìà âðåìå äà èç÷àêà áúëãàðñêèòå óïðàâíèöè, òå äà ïîïàäíàò îòíîâî â íåéíèÿ êàïàí.
Åíåðãåéíàòà è ñóðîâèííàòà çàâèñèìîñò, ëèïñàòà íà ðåçåðâíè ÷àñòè è ïàçàðè ïðàâÿò Áúëãàðèÿ ìíîãî óÿçâèìà. Àêî
ïðåçèäåíòñêàòà âèçèòà èçîáùî ñå ñúñòîè (çàùîòî Åëöèí ìîæå ïàê äà ñå "ðàçáîëåå"), ìèòàòà è äúëãîâåòå ùå áúäàò
èçïîëçâàíè îò Ìîñêâà êàòî âàæíî ñðåäñòâî çà íàòèñê âúðõó ãóáåùèòå äîâåðèåòî íà Çàïàäà áúëãàðñêè ïîëèòèöè.
( Á. à. : Âèçèòàòà ñå ñúñòîÿ. Íî îùå ïðåäè íåÿ Ïåòúð Ñòîÿíîâ áåøå ïðèíóäåí îò Ìîñêâà äà ïðåäîñòàâè ëèöåíç íà
ðåãèñòðèðàíàòà âúâ Âèåíà çàñòðàõîâàòåëíà êîìïàíèÿ “Þïèòåð” çà äåéíîñò â íàøàòà ñòðàíà. Âòîðîòî óñëîâèå,
êîåòî èçïúëíè áúëãàðñêèÿò ïðåçèäåíò, áå äà îáåùàå íà ïðåäñòàâèòåëèòå íà ðóñêèÿ Âîåííî-ïðîìèøëåí êîìïëåêñ, ÷å
ïðèâàòèçàöèÿòà íà ïåòòå íàé-ãîëåìè áúëãàðñêè âîåííè çàâîäè ùå ïðåìèíå ïðåç Áúëãàðî-ðóñêàòà èíâåñòèöèîííà
áàíêà - ÁÐÈÁÀÍÊ - áàíêàòà íà ÃÐÓ, íà÷åëî íà êîÿòî ðóñíàöèòå (ñëåä Àëåêñàíäúð Áîæêîâ è Ëþáåí Áåðîâ) ïîñòàâèõà
íåãîâèÿ ñåêðåòàð ïî èêîíîìè÷åñêèòå âúïðîñè Êðàñèìèð Àíãàðñêè. Áúëãàðèÿ äúëæè íà Ðóñèÿ ìèëèîíè äîëàðè çà
âðåìåííî ïðåäîñòàâåíèòå ëèöåíçè íà íàøèòå âîåííè çàâîäè è òÿõíàòà ïðèâàòèçàöèÿ íå ìîæå äà ñòàíå áåç
ó÷àñòèåòî íà Ìîñêâà.)
(Ñòàòèÿòà å ïóáëèêóâàíà íà 10 àâãóñò 1998 ã. âúâ âåñòíèê “Êîíòèíåíò” ñ ïîäçàãëàâèå “Îò ñèãóðåí ñàòåëèò
ñòðàíàòà íè ñå ïðåâúðíà â íåñèãóðåí àìåðèêàíñêè êàíäèäàò çà âàñàë”.)

Ñêðèòàòà âëàñò - Çàêîíúò çà äîñèåòàòà
ìàíèïóëàöèÿ ñúñ ñëóæèòåëèòå è ãàâðà ñ æåðòâèòå íà Äúðæàâíà ñèãóðíîñò
Ñïîðåä Ìàêñ Âåáåð îôèöèàëíàòà âëàñò å èçðàç íà íåðàâåíñòâî, ïðè êîåòî âëàñòâàùèÿò (ëè÷íîñò èëè ãðóïà îò
ëè÷íîñòè) íàëàãà ñâîÿòà âîëÿ âúðõó äðóãè ëè÷íîñòè, âúïðåêè òÿõíàòà ñúïðîòèâà. Ñïîðåä Äæîí Ãúëáðàéò èñòèíñêà å
ñêðèòàòà âëàñò, èçïîëçâàùà íàé-ìàëêî òðè èíñòðóìåíòà çà íàëàãàíå íà âîëÿ - ÷ðåç ñòðàõ îò ìîðàëíà è ôèçè÷åñêà
ðàçïðàâà, ÷ðåç îáåùàíèå çà íàãðàäà è ÷ðåç âíóøåíèå (óáåæäåíèå). Òðèòå èíñòðóìåíòà íà ñêðèòàòà âëàñò
ñúîòâåòñòâóâàò íà ñèëîâèòå ñòðóêòóðè (êîìïðîìàòèòå, äîñèåòàòà), íà ïàðèòå (áàíêèòå, çàñòðàõîâàòåëíèòå
äðóæåñòâà), íà ñîöèîëîãè÷åñêèòå èçñëåäâàíèÿ è ìåäèèòå.
Ïîëó÷àâàéêè îôèöèàëíàòà âëàñò, äåòðîíàòîðèòå íà Òîäîð Æèâêîâ â êðàÿ íà 1989 ã. è áîðöèòå ñðåùó Æàí Âèäåíîâ
â íà÷àëîòî íà 1997 ã. òðÿáâàøе äà îâëàäåÿò è òàéíàòà âëàñò. Çà öåëòà Àëåêñàíäúð Ëèëîâ è Ïåòúð Ìëàäåíîâ ïî
ïîðú÷åíèå îò Ìîñêâà ïîñòàâèõà íà÷åëî íà ÌÂÐ åäèí âúíøåí çà ñèñòåìàòà ÷îâåê - ãåíåðàë Àòàíàñ Ñåìåðäæèåâ. Ïðåç
ôåâðóàðè è ìàðò 1990 ã. íîâèÿò ìèíèñòúð óâîëíè 6965 ñëóæèòåëè íà ÌÂÐ, ïî-ãîëÿìà ÷àñò îò êîèòî îò ÄÑ (ïî ñïèñúê,
óæ ïðåäàäåí ìó îò ÑÄÑ). Âñúùíîñò, äâèæåíè îò ïîëèòè÷åñêèòå ñè èíòåðåñè, íîâèòå øåôîâå íà ÁÊÏ õâúðëèõà öÿëàòà
îòãîâîðíîñò çà èçâúðøåíèòå ðåïðåñèè âúðõó îðãàíèòå íà ÌÂÐ è ÄÑ. “Ðåôîðìàòîðèòå” ñïàñÿâàõà ñåáå ñè è
óòâúðæäàâàõà ñâîÿòà âëàñò çà ñìåòêà íà èçïúëíèòåëèòå è íà æåðòâèòå íà òåõíè ïðåäèøíè ðåøåíèÿ.
Ïî ñúùèÿ åãîèñòè÷åí ïëàí äåéñòâàõà è óïðàâëÿâàùèòå ïðåç 1997 ã. Áåøå èì êàçàíî, ÷å òðÿáà äà èçâúðøàò
îïðåäåëåíà ðàáîòà çà îïðåäåëåíî âðåìå. È ÷å ïðåáèâàâàíåòî èì â îôèöèàëíàòà âëàñò ùå çàâèñè îò îòíîøåíèÿòà èì
ñúñ ñêðèòàòà âëàñò. Ïðåç 1992 ã. òå áÿõà íåïîñâåòåíè íàåìíèöè íà ñêðèòàòà âëàñò è ïðåáèâàâàõà â îôèöèàëíàòà
íåïðîäúëæèòåëíî. Äúëãîñðî÷íîñòòà è òðóäíîñòòà íà íîâàòà èì çàäà÷à ïðåäïîëàãàøå òå äà áúäàò äîíÿêúäå
ïîñâåòåíè. Íà÷åëî íà âúòðåøíîòî ìèíèñòåðñòâî ïîñòàâèõà åäèí âúòðåøåí çà ñèñòåìàòà ÷îâåê, êîéòî, ñ ïîìîùòà
íà ñêðèòàòà âëàñò, òðÿáâàøå äà çàêðåïè ñòàòóêâîòî. Ìíîãî ñà êîíêðåòíèòå ôàêòè, ïîäñêàçâàùè, ÷å äóìèòå “ñëàá è
íåäîìèñëåí” ñà íåâåðíè ïî îòíîøåíèå íà Çàêîíà çà äîñòúï äî äîêóìåíòèòå íà áèâøàòà Äúðæàâíà ñèãóðíîñò (Ä. Â.
áðîé 63 îò 6 àâãóñò 1997 ã.). Ïðèåò îò “ðåôîðìàòîðñêîòî ìíîçèíñòâî” íà 31 þëè 1997 ã. Çàêîíúò òðÿáâàøå äà
èçïúëíè åäíî ñâîå ñêðèòî ïðåäíàçíà÷åíèå - äà ïîä÷èíè ñòàðè ñëóæèòåëè è ñúòðóäíèöè íà Äúðæàâíà ñèãóðíîñò,
çàåìàùè êëþ÷îâè ïîçèöèè è äà óñïîêîè (çàëúæå) ðåïðåñèðàíèòå.
Êàêâè ñà äîêàçàòåëñòâàòà çà òîâà?
Ïúðâî, ïî îòíîøåíèå íà ñòàðèòå ñëóæèòåëè è ñúòðóäíèöè - òåêñòúò íà ÷ë. 12 îò Çàêîíà äàäå âúçìîæíîñò íà
Ìèíèñòúðà äà ïðåâåðáóâà ñòàðè ñëóæèòåëè è ñúòðóäíèöè íà Äúðæàâíà ñèãóðíîñò, äà ãè íàïðàâè äåéñòâàùè, äà èì
ãàðàíòèðà àíîíèìíîñò è äà ãè îáâúðæå ñ íîâà çàâèñèìîñò. Â ñúäåáíàòà ñèñòåìà, â ïîëèòè÷åñêèòå ïàðòèè, â
áàíêèòå, â ñîöèîëîãè÷åñêèòå àãåíöèè è â ìåäèèòå ïðàâèòåëñòâîòî óêðåïè ñâîèòå ïîçèöèè èìåííî ÷ðåç Çàêîíà çà
äîñèåòàòà. Ïðåáèâàâàíåòî íà ñâîáîäà íà Êðàñèìèð Ñòîé÷åâ è íà Åìèë Êþëåâ, ðàçáèâàíåòî íà ÁÇÍÑ è ÁÁÁ,
îâëàäÿâàíåòî íà ÁÐÈÁÀÍÊ è ÁÍÁ, âèñîêèÿò ðåéòèíã íà âúòðåøíèÿ ìèíèñòúð è íà êàáèíåòà, ñà âñå äîêàçàòåëñòâà çà
ïðèëàãàíåòî íà ñêðèòà âëàñò.
Ñëóæèòåëèòå è ñúòðóäíèöèòå, êîèòî îòêàçàõà íîâî îáâúðçâàíå, ñòàíàõà åñòåñòâåíî îáåêò íà ïóáëèêàöèè è
êîìïðîìàòè. Ãîëÿìà ÷àñò îò òÿõ ôèãóðèðàò è â ñïèñúêà íà ò. íàð. “êðåäèòíè ìèëèîíåðè”, çà ðàçëèêà îò
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ïðåâåðáóâàíèòå êðåäèòíè ìèëèîíåðè, êîèòî íå ñà â ñïèñúêà.
Âòîðî, ïî îòíîøåíèå íà ðåïðåñèðàíèòå Êîìèñèÿòà ïî ÷ë. 4 îò Çàêîíà íå åäèí ïúò îòêàçà äà èçïúëíè ñâîèòå
çàäúëæåíèÿ. Íà âñè÷êè ðàçðàáîòâàíè îò Äúðæàâíà ñèãóðíîñò, áåç äà ñà áèëè îñúæäàíè, Êîìèñèÿòà îòãîâàðÿøå, ÷å çà
òÿõ íå å ñúáèðàíà èíôîðìàöèÿ. Íà îñúæäàíèòå Êîìèñèÿòà ïðåäîñòàâÿøå ñúäåáíèòå èì äåëà, êîèòî îòäàâíà
òðÿáâàøå äà áúäàò ïðåäîñòàâåíè çà ñúõðàíèíå â àðõèâèòå íà ñúäèëèùà (à íå â àðõèâèòå íà ÌÂÐ); ñëåä òîâà
îòêàçâàøå äà èì äàäå äåëàòà çà ðàçðàáîòêèòå èì îò ÄÑ è íàêðàÿ êàòåãîðè÷íî îòêàçâàøå äà èì äàäå ãàðàíòèðàíèÿ
îò Çàêîíà çàäúëæèòåëåí ïèñìåí îòãîâîð.
Íà îíåçè, êîèòî íàñòîÿâàõà âñå ïàê äà íàó÷àò èñòèíàòà, íîâàòà âëàñò ïðåäëàãàøå ñúùèòå íåäåìîêðàòè÷íè
ìåðîïðèÿòèÿ, êàêâèòî îðãàíèçèðâàøå è ñòàðàòà âëàñò. Òèïè÷åí å ñëó÷àÿò ñ Ãðèãîð Ñèìîâ. Îò 1970 äî 1989 ã. Ãðèãîð
Ñèìîâ Áîæèëîâ îò ñ. Ïàðàìóí, îáùèíà Òðúí, â ïðîäúëæåíèå íà 20 ãîäèíè å áèë ñïåöèàëåí êëèåíò íà Äúðæàâíà
ñèãóðîñò, øåñò ïúòè å îñúæäàí (çà îïèò çà áÿãñòâî ïðåç ãðàíèöà, çà îïèò çà áÿãñòâî îò çàòâîðà, çà øïèîíàæ è çà
ñúçäàâàíå íà ïðîòèâîäúðæàâíà îðãàíèçàöèÿ). Íà 1 ñåïòåìâðè 1997 ã., îùå íà ïúðâèÿ äåí îò âëèçàíåòî íà Çàêîíà â
ñèëà, òîé å ïîäàë ìîëáà äî Êîìèñèÿòà, èç÷àêàë å ïåò ìåñåöà çà îòãîâîð, è çà òîâà, ÷å íå ãî å ïîëó÷èë ïðåäïðèåìà
ìúë÷àëèâ ïðîòåñò ïðåç ñãðàäàòà íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå è ïðåä Ïðåçèäåíòñòâîòî; ïî âðåìå íà ïðîòåñòà ïîëèöèÿòà
ìíîãîêðàòíî ãî àðåñòóâà â íàðóøåíèå íà Çàêîíà çà ñúáðàíèÿòà, ìèòèíãèòå è ìàíèôåñòàöèèòå, ñïîðåä êîéòî íå ñå
èçèñêâà íèêàêâî ðàçðåøåíèå çà èçðàçÿâàíå íà ëè÷åí ïðîòåñò. Íàêðàÿ ïî ïîëóîôèöèàëåí íà÷èí ñåêðåòàðÿò íà
Êîìèñèÿòà ïîêàíèë Ãðèãîð Ñèìîâ è ìó ïðåäîñòàâèë ñúäåáíèòå äåëà, êîèòî îòäàâíà òðÿáâàøå äà ñà â ñúäèëèùàòà.
Íåîôèöèàëíèÿò îòãîâîð íà íåãîâàòà ìîëáà å, ÷å îò 1970 ã. äî 1989 ã. çà íåãî íÿìà ñúáèðàíà íèêàêâà èíôîðìàöèÿ îò
ÄÑ.
Äà íàïðàâèì îöåíêà íà ïîëèòè÷åñêèòå èíòåðåñè íà ïàðëàìåíòàðíîòî ìíîçèíñòâî, ãëàñóâàëî Çàêîíà çà äîñòúï äî
äîêóìåíòèòå íà áèâøàòà Äúðæàâíà ñèãóðíîñò.
Ïúðâî. Îïðàâäàíèåòî íà äåïóòàòèòå îò Ñúþçà íà äåìîêðàòè÷íèòå ñèëè âúâ Âåëèêîòî Íàðîäíî ñúáðàíèå, â 36-òî
è â 37-òî Îáèêíîâåíî Íàðîäíî ñúáðàíèå áåøå, ÷å íå ðàçïîëàãàò ñ íåîáõîäèìîòî ìíîçèíñòâî, çà äà îòâîðÿò àðõèâèòå
íà Äúðæàâíà ñèãóðíîñò. Âèíîâíè èì áÿõà “êîìóíèñòèòå, òóðöèòå è ìðàâêèòå”. Äíåñ âèæäàìå, ÷å ïðè÷èíèòå çà òîâà
ñà â êðàòêîñðî÷íîñòòà íà çàäà÷èòå, êîèòî òå ñà èçïúëíÿâàëè.
Âòîðî. Â 38-òî Îáèêíîâåíî Íàðîäíî ñúáðàíèå Ñúþçúò íà äåìîêðàòè÷íèòå ñèëè è Îáåäèíåíèòå äåìîêðàòè÷íè ñèëè
ïîëó÷èõà àáñîëþòíî ìíîçèíñòâî, íî íå ïðîÿâèõà ïîëèòè÷åñêà âîëÿ äà ðàçñåêðåòÿò àðõèâèòå íà Äúðæàâíà ñèãóðíîñò.
Çàêîíúò çà äîñòúï äî äîêóìåíòèòå, êîéòî ïðèåõà, ñå ëèìèòèðà îò îñîáåíîñòèòå íà ïðåõîäà. Îáõâàòúò íà òîâà
çàêîíîäàòåëñòâî óäîâëåòâîðÿâà äíåøíèòå öåëè íà òîçè ïðåõîä. Ñ íÿêîëêî ñâîè èçêàçâàíèÿ, ïðåäè ãëàñóâàíåòî íà
çàêîíîïðîåêòà, è î. ç. ãåíåðàë Áîãîìèë Áîíåâ, è î. ç ãåíåðàë Ëþäìèë Ìàðèí÷åâñêè - åêñïåðòè íà ÑÄÑ è íà
Åâðîëåâèöàòà, ïëåäèðàõà çà îãðàíè÷àâàíå íà îáñåãà íà çàêîíîâèòå ðàçïîðåäáè, à êîíòðîëèðàíèÿò Êîíñòèòóöèîíåí
ñúä ñàìî ñå ñúîáðàçè ñ òåõíèòå “åêñïåðòíè îöåíêè”.
Òðåòî. Íå âñè÷êè íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè îáà÷å ñå ñúãëàñèõà ñ òåõíèòå àðãóìåíòè. Äî Êîìèñèÿòà ïî íàöèîíàëíà
ñèãóðíîñò äîñòèãíàõà ñ âõ. N 54-04-119 îò 23 þëè 1997 ã. ïðåäëîæåíèÿòà çà âòîðî ÷åòåíå íà Çàêîíîïðîåêòà çà
äîñèåòàòà, âíåñåíè îò íàðîäíèÿ ïðåäñòàâèòåë îò ÑÄÑ Ìåòîäè Áîðèñîâ Àíäðååâ. Äåïóòàòúò Àíäðååâ ïðåäëàãàøå
ñúùåñòâåíè ïîäîáðåíèÿ íà çàêîíîâèòå òåêñòîâå è ðàçøèðÿâàíå îáñåãà íà çàñåãíàòèòå. Ïî-êúñíî ìíîçèíñòâîòî íà
ÑÄÑ çàñòàâè ÷ðåç ïîëèòè÷åñêè íàòèñê ñâîÿ íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë äà îòòåãëè ïðåäëîæåíèÿòà ñè. Âñëåäñòâèå íà
òîâà îñòàíàõà íåçàñåãíàòè ñúòðóäíèöèòå íà Äúðæàâíà ñèãóðíîñò â ðúêîâîäíèòå îðãàíè íà ïîëèòè÷åñêè ïàðòèè,
ó÷àñòíèöè â Íàöèîíàëíàòà ïîëèòè÷åñêà “Êðúãëà ìàñà” îò 1990 ã., ÷ëåíîâå íà ÖÈÊ è ÐÈÊ, ãëàâíè ðåäàêòîðè è
ñîáñòâåíèöè íà ìåäèè, ÷ëåíîâå íà Âèñøèÿ àäâîêàòñêè ñúâåò (è àäâîêàòè, êîèòî ñà áèëè â Öåíòðàëíèÿ ñúâåò íà
àäâîêàòóðàòà, â Ñúâåòà íà àäâîêàòñêèòå êîëåãèè, êîíòðîëíèòå àäâîêàòñêè ñúâåòè è ñåêðåòàðèòå è çàìåñòíèêñåêðåòàðèòå íà àäâîêàòñêèòå êîëåêòèâè), àðõèåðåè, ïîëèòîëîçè è ñîöèîëîçè, ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëíè è êîíòðîëíè
îðãàíè íà áàíêè è çàñòðàõîâàòåëíè äðóæåñòâà. Îñòàíà íåçàñåãíàò ùàòíèÿò ïàðòèåí àïàðàò íà ïîëèòè÷åñêàòà
âúðõóøêà, óïðàâëÿâàëà Áúëãàðèÿ ïðåç ïîñëåäíèòå 50 ãîäèíè. Ïðåä Íàðîäíîòî ñúáðàíèå íå áÿõà èçíåñåíè, êàêòî
ïðåäëàãàøå Ìåòîäè Àíäðååâ, äàííè íàé-íàïðåä çà ÷ëåíîâåòå íà Êîìèñèÿòà, îñèãóðÿâàùà äîñòúï äî äîêóìåíòèòå íà
Äúðæàâíà ñèãóðíîñò. Íåñëó÷àéíî âïîñëåäñòâèå ñå îêàçà, ÷å ãîëÿìà ÷àñò îò òÿõ ñà ðàáîòèëè çà ñëóæáèòå.
“Èçâðàùàâàéêè ìèíàëîòî, íèå èçâðàùàâàìå íàñòîÿùåòî. È àêî òîâà ñëóæè íà øåïà ïîëèòè÷åñêè ìîøåíèöè, òî å
ñìúðòîíîñíî çà äóõà íà âñè÷êè îáèêíîâåíè áúëãàðè!” - òîâà ñà äóìè, êàçàíè îò ïèñàòåëÿ Ãåîðãè Ìàðêîâ, åäíà îò íàéèçâåñòíèòå æåðòâè íà “áèâøàòà” Äúðæàâíà ñèãóðíîñò.
Îöåíêà íà ìîðàëíèòå ïîäáóäè, äâèæèëè óïðàâëÿâàùîòî ìíîçèíñòâî ïðè ãëàñóâàíåòî íà Çàêîíà çà äîñòúï äî
äîêóìåíòèòå íà áèâøàòà äúðæàâíà ñèãóðíîñò.
Âîäà÷èòå íà ÑÄÑ Èâàí Êîñòîâ, Éîðäàí Ñîêîëîâ, Áîãîìèë Áîíåâ è äðóãèòå òðÿáâà äà îòãîâîðÿò ïðåä áèâøèòå
ñëóæèòåëè è ïðåä æåðòâèòå íà Äúðæàâíà ñèãóðíîñò çàùî ãëàñóâàíèÿò îò òÿõ çàêîí íå îïðàâäà íàäåæäèòå. Ñëåä
ïðîâàëà íà ïðîïàãàíäíèÿ òåêñò òå îáåùàõà äà ïðèåìàò “íàïðîëåò” íîâ çàêîí. “Íàïðîëåò” äîéäå è îòìèíà, à íèêîé îò
òÿõ âñå îùå íå èçäóìâà íèùî çà ïîäîáåí çàêîí. Â äîïúëíåíèå íà òîâà, ÷ëåíîâåòå íà Êîìèñèÿòà çà äîñòúï äî
äîêóìåíòèòå íà áèâøàòà Äúðæàâíà ñèãóðíîñò îòêàçâàò äà ïðèëîæàò ðàçïîðåäáèòå è íà ñåãà äåéñòâóâàùèÿ çàêîí.
Áúëãàðñêîòî îáùåñòâî òðÿáâà äà îñúçíàå, ÷å:
Ïúðâî. Ôèëîñîôèÿòà íà ñåãàøíèÿ çàêîí å ïðåèçïúëíåíà ñ ìèëîñò êúì ïàëà÷èòå, à íå êúì æåðòâèòå. Èäåîëîãúò íà
Çàêîíà î. ç. ãåíåðàë Á. Áîíåâ â íå åäíî ñâîå ïóáëè÷íî èçêàçâàíå äåìîíñòðèðà çàãðèæåíîñò çà äîñòîéíñòâîòî íà
“íåçàñëóæåíî” îáèäåíèòå îò Çàêîíà äåéöè íà Äúðæàâíà ñèãóðíîñò, è íèòî åäèí ïúò íå ñïîìåíà çà íàðóøåíèòå ïðàâà
íà ðåïðåñèðàíèòå. Êàòî ïðåäàíè ñëóæèòåëè íà ïðåäèøíèÿ ðåæèì, Èâàí Êîñòîâ, Éîðäàí Ñîêîëîâ è Áîãîìèë Áîíåâ íå
ïðîÿâèõà íèòî çà ìèã çàãðèæåíîñò çà ìú÷åíèöèòå íà ÄÑ. Íàèâíî å ðåïðåñèðàíèòå äà ÷àêàò ìèëîñò îò
êîìóíèñòè÷åñêèÿ èäåîëîã, äíåñ ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåë, îò ñëóæèòåëÿ â ÖÊ íà ÄÊÌÑ, äíåñ ïðåäñåäàòåë íà
Ïàðëàìåíòà è îò íàé-ìëàäèÿ ÷ëåí íà ÁÊÏ, äíåñ ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè è ïðåäñåäàòåë íà Êîìèñèÿòà ïî
ðàçñåêðåòÿâàíå íà äîñèåòàòà.
Âòîðî. Çà íîâ, ïî-ñïðàâåäëèâ çàêîí, ñ íîâ îáõâàò, ôèëîñîôèÿ è ñàíêöèè å íåðåàëèñòè÷íî äà ñå ìèñëè, äîêàòî íà
âëàñò ñà “ïåëèêàíèòå” îò ÑÄÑ è òåõíèòå ñúþçíèöè, êîèòî ñå òúêìÿò äà ãè çàìåñòÿò â ðàìêèòå íà äíåøíèÿ
ïàðëàìåíò. “Èñòèíñêàòà äåñòàëèíèçàöèÿ (è äåêîìóíèçàöèÿ) áè îçíà÷àâàëà ìàñîâè ñúäåáíè ïðîöåñè ñðåùó îãðîìåí
áðîé âèñøè è íèçøè ïàðòèéíè ñàíîâíèöè, öåëè ïîêîëåíèÿ ñëóæèòåëè îò Äúðæàâíà ñèãóðíîñò, íåâåðîÿòåí áðîé
äîíîñ÷èöè è òàéíè ñúòðóäíèöè, çàòâîðíè÷åñêè è ëàãåðíè íàäçèðàòåëè”, êàçâà ïðåç 1974 ã. óáèòèÿò îò Äúðæàâíà
ñèãóðíîñò ïèñàòåë Ãåîðãè Ìàðêîâ. Íåðåàëèñòè÷íî å äà ñå íàäÿâàìå, ÷å Êîñòîâ, Ñîêîëîâ, Áîíåâ, Áàêúðäæèåâ è äðóãèòå
ùå ïîñåãíàò ñðåùó ñàìèòå ñåáå ñè.
Òðåòî. Ïðåç èçòåêëèòå îñåì ãîäèíè ñëåä “íåæíàòà ðåâîëþöèÿ” èñòèíñêè çàêîí çà äîñèåòàòà íå áå ãëàñóâàí, òúé
êàòî äî Ïàðëàìåíòà íå áÿõà äîïóñêàíè ïðîòèâíèöèòå íà ïðåäèøíèÿ ðåæèì. Íîâ çàêîí â òîâà îòíîøåíèå åäâà ëè
íÿêîãà ìîæå äà áúäå ãëàñóâàí, äîêàòî õîðà êàòî Ãðèãîð Ñèìîâ ñà èçâúí ïîëèòè÷åñêèòå ïðîöåñè.
( Ñòàòèÿòà å ïóáëèêóâàíà íà 29 þëè 1998 ã. âúâ âåñòíèê “Êîíòèíåíò” ïîä çàãëàâèåòî “Èçáèðàòåëíîòî îòâàðÿíå íà
äîñèåòàòà óäîâëåòâîðè äíåøíèòå öåëè íà óïðàâëÿâàùèòå”)
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Îò ñàìîòî ñè ñúçäàâàíå ÑÄÑ èçïúëíÿâà ÷óæäè ñòðàòåãè÷åñêè ïðîåêòè
Íà 7 äåêåìâðè ñå èçïúëâàò 9 ãîäèíè îò ó÷ðåäÿâàíåòî íà Ñúþçà íà äåìîêðàòè÷íèòå ñèëè (ÑÄÑ). Çà òîâà âðåìå
íåãîâè ïðåäñòàâèòåëè ó÷àñòâàõà â ÷åòèðè íàðîäíè ñúáðàíèÿ, ïå÷åëèõà äâà ïúòè ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè, èçëú÷èõà è
äàäîõà íà Áúëãàðèÿ òðèìà ïðåäñåäàòåëè íà ïàðëàìåíòè, òðèìà ïðåìèåð-ìèíèñòðè, 444 äåïóòàòè, ìíîæåñòâî
ìèíèñòðè â êîàëèöèîííè (ñ ÁÑÏ, ÁÇÍÑ è ÄÏÑ) êàáèíåòè, êìåòîâå, îáëàñòíè óïðàâèòåëè è îáùèíñêè ñúâåòíèöè, åäèí
ãëàâåí ïðîêóðîð, íÿêîëêî ïðåäñåäàòåëè íà âúðõîâíè ñúäèëèùà, äâàìà óïðàâèòåëè è íÿêîëêî ïîäóïðàâèòåëè íà
Öåíòðàëíàòà áàíêà è... íè âçåõà "âðåìåòî" íà íàäåæäèòå. Âúïðåêè òîâà ãîëÿìî ó÷àñòèå â ïîëèòè÷åñêèòå ïðîöåñè
äîñåãà íå å íàïðàâåí íèòî åäèí ñåðèîçåí îïèò äà ñå èçñëåäâà èñòîðèÿòà, îðãàíèçàöèÿòà è èäåîëîãèÿòà íà ÑÄÑ. Äà ñå
îñìèñëè èçãðàæäàíåòî íà ñèñòåìà îò ïîëèòè÷åñêè àêòüîðè è òÿõíàòà ëè÷íà îòãîâîðíîñò çà äíåøíèÿ õàë íà
Áúëãàðèÿ, äà ñå èíòåðïðåòèðàò âëàñòîâèòå îòíîøåíèÿ è íàëè÷èåòî íà ñòðàòåãè÷åñêè âëàñòîâè èãðè, ðåñóðñè è
ñòðàòåãèè. Çà äà ñå îïèøå åäíà òàêàâà ñèñòåìà, åäíà îðãàíèçàöèÿ - èçòî÷íèê íà âëàñò, å íåîáõîäèìà ðåàëíà è
äîñòîâåðíà èíôîðìàöèÿ. Èíôîðìàöèÿòà ñå óêðèâà, à íåéíîòî îòñúñòâèå ñå çàìåíÿ íà èíôîðìàöèîííî-áèòîâî è íà
ïñåâäî-íàó÷íî íèâî ñ öâåòîâàòà ñèìâîëèêà. ("Ñèíÿ ïàðòèÿ, ñèíÿ èäåÿ, ñèíÿ ïîëèòèêà, ñèíè ëèäåðè" - àêòüîðè). Òîâà ïî
ñúùåñòâî å îòêàç îò èíôîðìàöèÿ è/èëè ñúçíàòåëíà äåçèíôîðìàöèÿ. (Ñúùîòî ñå îòíàñÿ è çà ÁÑÏ - "×åðâåíà ïàðòèÿ",
"×åðâåíà”, “Ëÿâà èäåÿ" è çà âñè÷êè îñòàíàëè áúëãàðñêè ïàðòèè.)
Êàêúâ å ñìèñúëúò íà òàçè êîíñïèðàöèÿ?
Àêî ïîåìåì ðèñêà äà çàäúëáî÷èì ñ íàëè÷íàòà èíôîðìàöèÿ íàøåòî èçñëåäâàíå, ùå îòêðèåì, ÷å ÑÄÑ äíåñ (êàêòî è â
ïðåäèøíèòå ñè ïðåâúïëúùåíèÿ) íå ñúîòâåòñòâà íà êëàñè÷åñêîòî ïîíÿòèå çà ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ - ñîöèàëíà
îðãàíèçàöèÿ, èçðàçÿâàùà èíòåðåñèòå íà îïðåäåëåíà ñîöèàëíà ãðóïà èëè ïðîñëîéêà è ñëóæåùà çà îâëàäÿâàíå íà
ïîëèòè÷åñêàòà âëàñò îò ïðåäñòàâèòåëè íà òàçè ïðîñëîéêà.
Êàêâî òîãàâà íàëîæè ñúçäàâàíåòî íà ÑÄÑ? Êàêâè òàéíè èëè ÿâíè ñèëè èçïîëçâàõà íåãîâàòà (ñòàíàëà)
ïðèâëåêàòåëíà àáðåâèàòóðà è íåãîâàòà ñòðóêòóðà çà îñúùåñòâÿâàíå íà ñîáñòâåíèòå ñè öåëè? Çà äà ñè îòãîâîðèì
íà òåçè âúïðîñè, òðÿáâà íàé-íàïðåä äà èçÿñíèì â êàêâî èñòîðè÷åñêî âðåìå ñå ïîÿâè ÑÄÑ.
"Îñåìäåñåòòå ãîäèíè íà äâàäåñåòèÿ âåê íà Çàïàä áÿõà äåñåòèëåòèåòî íà "êîìàðäæèéñêèÿ êàïèòàëèçúì",
èçïîâÿäâà Ðàëô Äàðåíäîðô â êíèãàòà ñè "Ðàçìèñëè âúðõó ðåâîëþöèÿòà â Åâðîïà". Ïàðèòå ñå ïå÷åëåõà îò ïàðè, à íå îò
ñúçäàâàíåòî íà íîâè òðàéíè áîãàòñòâà. Äâèæåíèåòî íà àêöèèòå íà ñâåòîâíèòå áîðñè èìàøå âñå ïî-ñëàáà âðúçêà ñ
ðåàëíèÿ èêîíîìè÷åñêè ðàñòåæ. Áîðñîâèòå êðàõîâå è îæèâëåíèÿ äîâåäîõà êàïèòàëîâèÿ ïàçàð äî äâàòà "êîøìàðíè
îêòîìâðè" îò 1987 è 1989 ã. Ñëåä îòðåçâÿâàíåòî íà ñïåêóëàíòèòå ñå ïîÿâè íåîáõîäèìîñò îò åäíà íîâà ñòðàòåãèÿ íà
ïàçàðà. Ãëîáàëèçèðàùîòî ñå ïðîèçâîäñòâî è ãëîáàëèçèðàùèÿò ñå ïëàñìåíò íàëîæèõà íîâè èçèñêâàíèÿ êúì
îáñëóæâàùàòà ãè (à íå âîäåùà) ôèíàíñîâà ñôåðà - êàïèòàëúò äà ïðåìèíàâà áúðçî è áåçïðåïÿòñòâåíî ïðåç
óñòàíîâåíèòå ñëåä Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà íàöèîíàëíè ãðàíèöè è "æåëåçíè çàâåñè", äà ñå ðàçøèðÿâàò
ñúùåñòâóâàùèòå è äà ñå îòâàðÿò íîâè êîìóíèêàöèè è ïàçàðè. Íîâèÿò èêîíîìè÷åñêè ðåä èçèñêâàøå äà ñå ñúáîðÿò
çàùèòíèòå ëîêàëíè ìðåæè, èçäèãíàòè îò îòäåëíèòå äúðæàâè çà ïðåäïàçâàíå íà íàöèîíàëíèòå èì èêîíîìèêè, äà ñå
ïîäìåíÿò ñòàðèòå åëèòè... Ôóòóðîëîçè - èäåîëîçè íà íîâèÿ ðåä ðàçðàáîòèõà òåîðèÿòà çà âúëíîâèÿ õàðàêòåð íà
èñòîðèÿòà, çà Òðåòàòà âúëíà - èíôîðìàöèîííàòà. Ïàðèòå ñòàâàò àáñòðàêòíè åëåêòðîííè èìïóëñè, ðàçìåíÿùè ñå çà
ðåàëíè ñòîêè è óñëóãè. (Çà ìîäåðíèÿ ñâÿò êíèæíèòå ïàðè ñà âå÷å ïî-íåíóæíè è îò ìèäåíèòå ÷åðóïêè.)
Òàêúâ å èêîíîìè÷åñêèÿò ñìèñúë íà ïðîìåíèòå, íàñòúïèëè â Åâðîïà è â ñâåòà â êðàÿ íà 1989 ã., êîãàòî
àìåðèêàíñêèÿò è ñúâåòñêèÿò ïðåçèäåíòè ïðåêðîèõà ãðàíèöèòå. Ïðîìåíèòå ñà èçðàç íà íåâèäèìàòà òèòàíè÷íà áîðáà
ìåæäó ãëîáàëèçàòîðèòå (ìîíäèàëèñòè) è ïðîòåêöèîíèñòèòå (íàöèîíàëèñòè).
Ðåâîëþöèèòå áÿõà îðãàíèçèðàíè îòãîðå è ïîðú÷àíè îòâúí. Ïîëèòè÷åñêèòå ïàðòèè - ñúùî.
Â òàêàâà èñòîðè÷åñêà îáñòàíîâêà âúçíèêíà ÑÄÑ - êàòî áóôåðíà ïîëèòè÷åñêà îðãàíèçàöèÿ íà îïèòà çà ïðåõîä íà
Áúëãàðèÿ îò Âòîðàòà èíäóñòðèàëíà êúì Òðåòàòà èíôîðìàöèîííà öèâèëèçàöèîííà âúëíà. Ïðåâðàòúò, ïîëèòè÷åñêèòå
ïàðòèè è ïîëèòè÷åñêèÿò ìîäåë ó íàñ ïðåç 1989 ã. áÿõà ïðèâíåñåíè îòâúí ïëîäîâå íà çàãîâîðè è êîíñïèðàöèè. Òåçè
ìîäåëè íÿìàõà ñúîòâåòíàòà ñîöèàëíà ïðîåêöèÿ â áúëãàðñêîòî îáùåñòâî. Èêîíîìè÷åñêàòà áàçà íà áúðçî
ñôîðìèðàíèòå ïàðòèè è åëèòè áÿõà îïåðàòèâíèòå ôèðìè íà ðàçóçíàâàíåòî, ðåãèñòðèðàíè âúâ Âèåíà, Öóã è
Ëèõòåíùàéí. Àíäðåé Ëóêàíîâ ñòàíà ãëàâåí èçïúëíèòåë íà ñúâìåñòíèÿ àìåðèêàíî-ñúâåòñêè ïðîåêò çà äåìîêðòèçàöèÿ
"îòãîðå". Ñ êàêâè ðåñóðñè ðàçïîëàãàøå òîé?
Íà Ïîòñäàìñêàòà êîíôåðåíöèÿ ïðåç 1945 ã. Ñúâåòñêèÿò ñúþç ïîëó÷è èìóùåñòâîòî íà ïîáåäåíà Ãåðìàíèÿ â
ðóñêàòà çîíà â Àâñòðèÿ. Ïîä ñúâåòñêè êîíòðîë ïîïàäíàõà 420 ïðåäïðèÿòèÿ ñ 60 000 äóøè ïåðñîíàë, îðãàíèçèðàíè â
õîëäèíãîâèÿ êîìïëåêñ ÓÑÈÀ - Óïðàâëåíèå íà ñúâåòñêîòî èìóùåñòâî â Àâñòðèÿ. Ìàëêî ïî-êúñíî ÑÀÙ è ñòðàíèòå îò
ÍÀÒÎ ñúçäàäîõà åìáàðãîâèÿ êîìèòåò ÊÎÊÎÌ. Ñòðàíèòå îò Âàðøàâñêèÿ äîãîâîð çàïî÷íàõà äà èçãðàæäàò â îòãîâîð
ãèãàíòñêà ñèñòåìà îò ôèðìè íà ïðèêðèòèå çà íàáàâÿíå íà âàëóòà è çà êóïóâàíå (êðàäåíå) íà òåõíèêà è òåõíîëîãèè çà
íóæäèòå íà âîéñêèòå. Âèåíà ñòàíà ïðèôðîíòîâè ãðàä íà íåîáÿâåíàòà Òðåòà (ñòóäåíà) ñâåòîâíà âîéíà. Â "Ïðàòåðà" è
íà "Ìåêñèêîïëàö" â àâñòðèéñêàòà ñòîëèöà ñå ðàçìåíÿõà ïàðè, òàéíè è øïèîíè. Âåðáóâàõà ñå íîâè. Ïîëèòáþðî íà ÖÊ íà
ÁÊÏ ñúçäàäå ñïåöèàëíà êîìèñèÿ çà çàîáèêàëÿíå çàáðàíèòå íà ÊÎÊÎÌ. Ãëàâíè äåéñòâàùè ëèöà â íåÿ ñòàíàõà Îãíÿí
Äîéíîâ, Ñòîÿí Ìàðêîâ, Õðèñòî Õðèñòîâ è Àíäðåé Ëóêàíîâ, êàòî ÷ëåí íà âàëóòíàòà êîìèñèÿ. Ñ âàëóòíè êðåäèòè,
ïîëó÷åíè îò Çàïàä, à íå ñ ìèäåíè ÷åðóïêè, ÷ëåíîâåòå íà êîìèñèÿòà "ñå êîíöåíòðèðàò (ñïîðåä òÿõíà äîêëàäíà çàïèñêà
äî Òîäîð Æèâêîâ) â çàêóïóâàíå íà ñúùåñòâóâàùè ôèðìè, ïðèäîáèâàíå íà äÿëîâî ó÷àñòèå âúâ âîäåùè ôèðìè íà Çàïàä ñ
îãëåä äîñòúï äî èíôîðìàöèÿ, èçãðàæäàíå íà íîâè ôèðìè". Âàëóòíèòå ïîñòúïëåíèÿ ñå íàòðóïâàò â áàíêîâè ñìåòêè â
÷óæáèíà ïîä êîíòðîëà íà ÌÂÐ è ÄÑ.
"Áÿõà âîäåíè ïðåäâàðèòåëíè ðàçãîâîðè ñ Ðîáúðò Ìàêñóåë çà ñúçäàâàíå íà ñìåñåíè ôèðìè íà òåðèòîðèÿòà íà ÔÐÃ è
Àíãëèÿ, õîëäèíãè íà òåðèòîðèÿòà íà Øâåéöàðèÿ è Àâñòðèÿ", ñúîáùàâàò òå. Ðàçóçíàâà÷èòå îò Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîòî
ðàçóçíàâàíå Êðàñèìèð Ñòîé÷åâ è Ñòþàðò Êàðàëÿí (áúäåùè ñïîíñîðè è ðàáîòîäàòåëè íà ÑÄÑ) ïî ïîðú÷åíèå íà ÃÐÓ ñå
ñïåöèàëèçèðàò â ðååêñïîðò íà ñâðúõêîìïþòðè è åìáàðãîâè ñòîêè çà íóæäèòå íà Ãåíåðàëíèÿ ùàá íà ×åðâåíàòà àðìèÿ.
Ðåãèñòðèðàò ñå è ñòðóêòóðè, ïîñëóæèëè çà èêîíîìè÷åñêà îñíîâà íà "Ìóëòèãðóï", ÁÇÊ, Ï×Á è äð., ôèíàíñèðàëè ïî-êúñíî
ïðåäèçáîðíè êàìïàíèè íà Æåëþ Æåëåâ, Ôèëèï Äèìèòðîâ, Èâàí Êîñòîâ, ÑÄÑ è ÁÑÏ.
Êîíöåíòðèðàë â ðúöåòå ñè ñèëè è ñðåäñòâà, àãåíòúò íà ÐÓÌÍÎ è íà ÃÐÓ Àíäðåé Ëóêàíîâ å ïîêàíåí ïðåç ïðîëåòòà
íà 1988 ã. ñ øïèîíñêà ìèñèÿ âúâ Âàøèíãòîí. Äîìàêèíèòå ðàçèñêâàò ñ íåãî ïî òðè ãðóïè âúïðîñè: Ïúðâî. Ïðîìåíèòå â
òîãàâàøíèÿ Ñúâåòñêè ñúþç, ïîñëåäèöèòå îò òÿõ çà Áúëãàðèÿ, çà èíòåðåñèòå íà ÑÀÙ â Ñîôèÿ, çà èíòåðåñèòå íà
Áúëãàðèÿ â ÑÀÙ. Âòîðî. Ïðîìåíèòå â öÿëà Èçòî÷íà Åâðîïà, ìÿñòîòî íà Áúëãàðèÿ è íà íåéíàòà èêîíîìèêà â óñëîâèÿòà
íà ñâîáîäíèÿ ïàçàð, êàêòî è ñëåä åâåíòóàëíîòî ðàçïàäàíå íà ÑÈÂ. Òðåòî. Êîè ùå áúäàò íàñëåäíèöèòå íà Òîäîð
Æèâêîâ, êúì Ñúâåòñêèÿ ñúþç ëè ùå ïðîäúëæàò äà ãëåäàò òå èëè êúì ÑÀÙ, ÅÑ è ÍÀÒÎ. Îò àìåðèêàíñêà ñòðàíà
ó÷àñòâàò áàíêåðúò Ðîêôåëåð, øåôúò íà "Ïåïñè" Êåíäàë è øåôúò íà "Ïàí Àì".
Ïðåç ëÿòîòî íà ñúùàòà ãîäèíà Ëóêàíîâ èçïðàùà â Ìîñêâà êîíñïèðàòèâåí ïëàí çà ñâàëÿíåòî íà Òîäîð Æèâêîâ.
Ñëåäâàò ñðåùèòå íà Ïåòúð Ìëàäåíîâ ñ Äæåéìñ Áåéêúð è íà Ëþáåí Ãîöåâ ñ Ëîðúíñ Èãúëáúðãúð - ïðåç åñåíòà íà 1989
ã., íà Àíäðåé Ëóêàíîâ è íà Ïåòúð Ìëàäåíîâ ñ Ìèõàèë Ãîðáà÷îâ ïðåäè ïðåâðàòà (âèæ â. "168 ÷àñà" îò 14-20 àâãóñò 1998
ã. è â . "Òðóä" îò 11 äî 17 íîåìâðè 1998 ã.).
È Ìîñêâà, è Âàøèíãòîí áëàãîñëîâèõà ïðåâðàòà!
“Àêî íÿìà îïîçèöèÿ, òî òÿ òðÿáâà äà ñå ñúçäàäå", îòêðîâåíè÷è ïðåä â. "Òðóä" èçáðàíèêúò íà Ìîñêâà Ïåòúð
Ìëàäåíîâ. "Ïåòúð Ñòîÿíîâ... íàé-ìîäåðíèÿò áúëãàðñêè ïîëèòèê. Ñåãà ùå ñå ñúîáðàçÿâà ïðåäè âñè÷êî ñ íîâèÿ ïðåìèåð
Èâàí Êîñòîâ - åäíî íåâåðîÿòíî îòêðèòèå çà Áúëãàðèÿ... Àç ëè÷íî, êàòî ìèíèñòúð, ñúì ñëåäèë ðàçâèòèåòî íà
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áúäåùèòå ñè êàäðè îùå îò åçèêîâèòå ãèìíàçèè, ïîñëå â óíèâåðñèòåòèòå... òå äîðè íå çíàåõà êîëêî äîáðå ãè
ïîçíàâàì", ïðîäúëæàâà áèâøèÿò âúíøåí ìèíèñòúð è åêñïðåçèäåíò.
Ïðèëàãàéêè ñïåöèôè÷íè ìåòîäè, Ëóêàíîâèÿò åêèï óñïÿ äà ðàçöåïè ÁÊÏ è äà ñúçäàäå îò íåéíèòå ÷àñòè ÑÄÑ è ÁÑÏ,
äà ëàíñèðà ïðîâåðåíèòå êàäðè. Íåïîñðåäñòâåíî ñëåä 1989 ã. õàðòèÿ çà îòïå÷àòâààíå íà ïàðòèéíèòå ìíîãîòèðàæíè
âåñòíèöè îñèãóðè àãåíòúò íà ÊÃÁ Ðîáúðò Ìàêñóåë. Ñïîðåä âåñòíèê "Ãàðäèúí" ôèíàíñîâèÿò àôåðèñò (è "öàð íà
Áúëãàðèÿ") ðàçðàáîòèë ìåõàíèçúì çà ñâîáîäíî äâèæåíèå íà êàïèòàëè îò Èçòîê íà Çàïàä. Ñúùèÿò ïîæåëàë äà óïðàâëÿâà
10-ìèëèàðäíèÿ âúíøåí äúëã íà Áúëãàðèÿ. Ñëåä íåãîâàòà òàéíñòâåíà ñìúðò â ñòðàíàòà ñå íàñòàíè ãëîáàëèçàòîðúò ôèëàíòðîï è èäåîëîã íà "Îòâîðåíîòî îáùåñòâî" Äæîðäæ Ñîðîñ. (Êàðë-Ïîïúðîâàòà èäåîëîãèÿ áåøå ïðèñïîñîáåíà çà
ïðàêòè÷åñêèòå íóæäè íà Ñîðîñ.) "Ïðè öåëèÿ øóì è âðÿâà, ïðåç 1989 ã.- íå ñå ðîäè íèòî åäíà íîâà èäåÿ", îòáåëÿçâà
ôðåíñêèÿò èñòîðèê Ôðàíñîà Ôþðå.
Îáùåñòâåíèòå ÷óâñòâà êúì ïúðâèòå ïðåäñòàâèòåëè íà îïîçèöèÿòà ïðåìèíàõà ïðåç öÿëàòà ãàìà - îò ïðåêëîíåíèå
äî ñíèçõîæäåíèå. Çàùîòî èäåèòå ñå îêàçàõà ñòàðè. Èäåîëîçèòå - èçïèòàíè è óòâúðäåíè.
Ìàðêñèñòúò-ïåðåñòðîé÷èê è îáíîâèòåë íà ÁÊÏ Æåëþ Æåëåâ ñòàíà ïúðâèÿò âîäà÷ íà ÑÄÑ. Ïîä íàïîðà íà âúíøíè
âåòðîâå ñå ïðåîáðàçè ïîñòåïåííî â äåìîêðàò è â ëèáåðàë-äåìîêðàò.
Ôèëèï Äèìèòðîâ ñå çàïèñà ïúðâîíà÷àëíî ïðè åêîëîçèòå â ëåâèÿ ñïåêòúð. Ïîñëå ñòàíà åêîëîã-êîíñåðâàòîð (õåì
ëåâè÷àð, õåì äåñíè÷àð - íåùî êàòî "äúðâåíî æåëÿçî"), à äíåñ å âå÷å îò ðúêîâîäèòåëèòå íà "íàïúëíî êîíñåðâàòèâíàòà"
õðèñòèÿíäåìîêðàòè÷åñêà ïàðòèÿ ÑÄÑ ("íåùî êàòî âñè÷êî íà ñâåòà").
Çàáåëåæèòåëíî å ðàçâèòèåòî è íà ïîñëåäíèÿ ëèäåð íà ÑÄÑ. Ïðåëîìíàòà 1989 ã. çàâàðè Èâàí Êîñòîâ íà
äëúæíîñòòà ãëàâåí àñèñòåíò ïî ïîëèòè÷åñêà èêîíîìèÿ â Öåíòúðà ïî èäåîëîãè÷åñêèòå äèñöèïëèíè âúâ ÂÌÅÈ.
"Ãåíåçèñúò íà òåîðèÿòà çà èêîíîìè÷åñêèÿ ðàñòåæ ìîæå äà áúäå îòíåñåí êúì 20-òå ãîäèíè íà âåêà. Èäååí àâòîð å
Âëàäèìèð Èëè÷ Ëåíèí", ïëåäèðà â êàíäèäàòñêàòà ñè äèñåðòàöèÿ áúäåùèÿò ïåðåñòîé÷èê, ëèáåðàë, ëåñåôåðèñò,
ëèáåðòàðèàíåö, êîíñåðâàòîð è êåéíñèàíåö Èâàí Êîñòîâ. Ñòàòèÿòà ìó "Íèêàêâà îòñðî÷êà" å ïóáëèêóâàíà íà 30
íîåìâðè 1989 ã. â îðãàíà íà êîìóíèñòè÷åñêàòà ïàðòèÿ "Ðàáîòíè÷åñêî äåëî": "Â äíåøíèÿ áóðåí è áúðçî ïðîìåíÿù ñå
ñâÿò íè çàïëàøâà çàãóáàòà íà èêîíîìè÷åñêè ñóâåðåíèòåò..., ïðîíèêâàíåòî íà ÷óæäè ôèðìè è ìîíîïîëè, êîèòî ùå íè
ëèøàò îò ñîáñòâåíèòå íè ðåñóðñè. Íèêîé íÿìà äà äîéäå, çà äà íè ïîìîãíå". Êîñòîâ ñå ïðåäñòàâÿ ïðåä ÷èòàòåëèòå íà
êîìóíèñòè÷åñêèÿ âåñòíèê êàòî ñìåë íàöèîíàëèñò-ïðîòåêöèîíèñò, çà äà çàñëóæè òÿõíîòî äîâåðèå. Íî Ïàðòèÿòà
ðåøè çà íåãî äðóãî. Âìåñòî çà äåïóòàò îò ÁÑÏ, òÿ ãî èçäèãà çà âîäà÷ íà ëèñòà îò ÑÄÑ. Â ñëåäâàùèòå ãîäèíè òîé
òðÿáâàøå äà èçèãðàå ðîëÿòà íà ãëîáàëèçàòîð-ìîíäèàëèñò. Íå ÷å íîâîòî àìïëîîà íå ìó îòèâà, íî âñå ïàê... "Äîâ÷åðà
äðóãàðèòå, à äíåñ ãîñïîäà, âîþâàò çà ïîñòîâå, à íå çà ñâîáîäà", êàçâà çà íåãî ñàòèðèêúò Ðàäîé Ðàëèí.
Îò êàçàíîòî äîòóê å âèäíî, ÷å Ñúþçúò íà äåìîêðàòè÷íèòå ñèëè è íåãîâèòå ãëàâíè àðòèñòè áÿõà ñúçäàäåíè è
ìîäåëèðàíè îò "ðèöàðèòå íà ïëàùà è êèíæàëà". Íàçíà÷àâàõà ãè "íà âðåìåííè äîãîâîðè" ñ èçïèòàòåëåí ñðîê Ëóêàíîâ,
Äîéíîâ, "Ìóëòèãðóï", "Òóðèñò-ñïîðò-áàíê" èëè "Òðîí", à ãè îäîáðÿâàõà çàäúëæèòåëíî îò Ìîñêâà, Áîí è Âàøèíãòîí.
Îòáèðàõà ãè ïî ìåòîäà íà îòðèöàòåëíàòà ñåëåêöèÿ - ïîñëóøíè è ñãîâîð÷èâè. Îò 110 äåïóòàòè â 36-îòî ÍÑ äî 38îòî äîñòèãíàõà ñàìî äåñåòèíà. Îñòàíàëèòå 99 ñà ÷èñòî íîâè. Ñëó÷àéíèòå è áåçêîðèñòíè õîðà, èçäèãíàòè â
ãîäèíèòå íà íåêîíòðîëèðàíàòà åóôîðèÿ, áÿõà èçãîíåíè. Ìèíàëîòî òðÿáâàøå äà ñå çàáðàâè. Äà ñå çàáðàâè, ÷å ïðåäè
Æåëåâ, Äèìèòðîâ è Êîñòîâ å èìàëî ïðîòèâíèöè íà ðåïðåñèâíèÿ ðåæèì, ìú÷åíè è óáèâàíè â ëàãåðè è çàòâîðè çàðàäè
íåîòñòúïåíè èäåè è èäåîëîãèè.
Ëþáîâòà çàïî÷âà ñ ëþáîâ, à çàâúðøâà ñ èñòèíà
Èñòèíàòà çà ÑÄÑ å, ÷å îò ñàìîòî íà÷àëî èçïúëíÿâà ÷óæäè ñòðàòåãè÷åñêè ïðîåêòè - ïðîãðàìàòà íà Ìîñêâà çà
ïðåóñòðîéñòâî íà ñèñòåìàòà, ïðîãðàìàòà íà Âàøèíãòîí çà ãëîáàëèçàöèÿ íà èêîíîìèêàòà, ïðîãðàìàòà íà ÌÂÔ çà
èçäúëæàâàíå íà êðåäèòà... È íèêîãà áúëãàðñêè ïðîåêòè. À çíàéíî å îò Áèáëèÿòà: "Íèêîé ñëóãà íå ìîæå íà äâàìà
ãîñïîäàðè äà ñëóãóâà."
Ùå ñòèãíàò ëè òâúðäèòå ïðèâúðæåíèöè íà ÑÄÑ (ïðè âñè÷êèòå ìó ïðåâúïëúùåíèÿ) äî èñòèíàòà? Ùå óñòîÿò ëè
âñè÷êè áúëãàðè íà âåòðîâåòå, êîèòî ñå çàäàâàò? Çàùîòî ðåâîëþöèèòå îòãîðå íå ñà çàâúðøèëè. Ìèòèíãîâàòà
äåìîêðàöèÿ ïðîäúëæàâà.
Íîâàòà ôèíàíñîâà êðèçà èçáóõíà äåñåò ãîäèíè ñëåä ïðåäèøíàòà, à ñâåòîâíèòå ñòðàòåçè îòíîâî óìóâàò, êàê äà ñå
ñïðàâÿò ñ íåÿ...
( Ñòàòèÿòà å ïóáëèêóâàíà íà 7 äåêåìâðè 1998 ã. âúâ âåñòíèê “Êîíòèíåíò”.)
Ñîôèÿ, 25 äåêåìâðè 1998 ã. - Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
Приложения и пояснения на автора към второто издание
Защо се заех с преиздаване на Втора книга на летописите?
Книжката излезе в началото на 1999 година – предпоследна от хилядолетието – изпълнена с политически и с
природни бедствия. В приложенията ще се опитам да представя хронология на някои от тях.
Годината мина под знака на Новия световен ред, чийто основи бяха заложени десет години по-рано на остров
Малта от Джордж Буш и Михаил Горбачов. В “Малтийските протоколи” (изразът е на историка проф. Георги Марков)
бе договорена смяната на властта, но не и на собствеността. Западът се страхуваше от разрушителни революции
на Изток и затова си нае на ниска цена послушните местни елити. Задължението им бе да управляват
капитулиралите страни и да събират от туземното население пари за погасяване на похарчените от самите тях или
от техните бащи кредити. Да отварят границите за свободно придвижване на стоки и капитали, получавайки
гаранция,
че
ще
могат
да
оперират
безнаказано
със
предаде Русия” американската изследователка Ан Уйлямсън доказа, че е осъществена пълна конвергенция между
интересите на западната администрация и бандитите-олигарси на изток. Бившата служителка на ЦРУ Карон фон
Герке Топсън обвини руския президент Елцин и обкръжението му в “пране на пари” и в прехвърлянето им от Русия в
САЩ. Тя твърди във вестник “Кориере дела сера”, че престъплението, извършено в Нюйоркската банка, е било
укривано цели шест години от ЦРУ: “Американската администрация сключи договор с дявола. Тя спасяваше Елцин…, а
международните кредити за Русия се включиха в един колосален оборот. Парите отиваха само номинално в Москва.
Фактически те се връщаха в САЩ (за да работят за тях) и за да бъдат съхранявани в сметките на руските олигарси
в нашите банки. Белият дом, ЦРУ, ФБР бяха съзнателни участници в едно ограбване.”
На 24 март 1999 г. военноморските и военновъздушните сили на НАТО атакуваха остатъците от Югославия,
загрозяващи хармонията на Новия световен ред. В същия ден в един български вестник излезе мое интервю.
Тайна група от “доверени лица” изнесе парите на България
Едно интервю на Розалина Евдокимова
Р.Е.: Господин Пейков, през първите години на демокрацията Вие тръгнахте да търсите къде отидоха парите на
България.
Т.П.: Депутатите от последните няколко народни събрания и излъчените от тях министри носят огромна
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отговорност за това, че не потърсиха капиталите, които страната един път взе като заеми, част от тях не
стигнаха до получателя, а след това чрез банките-паравани бяха изнесени заедно със спестяванията на гражданите
отново извън България… Цялата работа беше в това, че “прането на пари” и мръсните операции са свързани с
депутати и с политически партии.
Р.Е.: Повечето от тези пари не напуснаха страната през 92-ра – 93-та година, а още преди 10 ноември 1989 г…
Т.П.: Тогава много щедри към България в даването на кредити бяха страните от Г-7. В свое изследване
германският дипломат Гюнтер Райт твърди, че още по времето на Рейгън в Лондон се събрали лидерите на Г-7 и
взели решение да ерозират тогавашния социалистически блок чрез криминализиране на елита. Щедро раздаваните
заеми секнаха едва между 1987-88 г. поради развихрилата се на запад икономическа криза. Но до днес никой не е
изяснил каква е структурата на кредита, от кои финансови институции е взет и кой стои зад тях. Според Райт зад
тях стои западната мафия, влязла в съглашение с тайните служби и по този начин чрез силата на долара ерозирала
нашата система (разкритията, направени от американски автори в края на годината доказват правотата на Райт –
б.а.). Близо 11 милиарда долара получи нашата страна за една петилетка.
Р.Е.: Не са ли налети в задграничните смесени дружества с българско участие?
Т.П.: Ако проследим съдбата на задграничните дружества, ще видим, че единствено правителството на Беров се
опита да ги вкара под някаква шапка – тъй наречената “Консолидкомерс”. Никой от “демократичното” правителство
на Иван Костов сега не говори какво се случи с тези фирми. Нашето разследване показа, че голяма част от
невлезлите в България капитали са останали в тези задгранични дружества и в техните задгранични банкови
сметки. Хора от министерството на търговията и туризма днес с лека ръка раздават вече легално тези дружества
на същите, които ги заграбиха нелегално. Отново няма кой да потърси сметка за похарчените с лека ръка пари.
Известно е, че бившият шеф на разузнаването Бриго Аспарухов, неговата снаха и други високопоставени
функционери от предишни и от сегашни служби и правителства са замесени.
Р.Е.: Говори се, че има цели фамилии, които са получили пари от БКП.
Т.П.:Точно така. Беше създадена тъй наречената институция на “доверените лица” и на “засекретените членове”,
които да контролират получените по банкови сметки или “кеш” пари. Тази институция е жива и до днес. Част от
доверените лица откраднаха от партийните пари и заплатиха с главите си – някои бяха застреляни, а други се
удавиха. Тези, които все още продължават да живеят след като са нарушили волята на Партията, преминаха на
другата страна в българския политически цирк. Координаторът на институцията на доверените лица Андрей
Луканов умело балансираше интересите на САЩ и на Русия на Балканите. Но не успя да изпълни важна задача,
поставена му от Москва – да й предаде безвъзмездно газопроводите и нефтопроводите в България и реши да играе за
себе си и за собствен интерес чрез фирмите “Хардланд” и “Енергийни системи”. Но на часа беше застрелян от
наемник на институцията на засекретените членове.
Р.Е.: Да разбираме ли, че това е тайнствен кръг, който няма да излезе на светло никога?
Т.П.: Няма друг модел, чрез който да си обясним нещата, които се случиха на България и всичките страдания,
които изтърпя българският народ, освен чрез наличието на предварителен план за неговото ограбване. Планът бе
съгласуван в Москва и във Вашингтон. Бе доуточнен в Малта. Предишните елити не трябваше да пострадат, а да
запазят позиции и богатства, придобити не без помощта на корумпиралите ги западни структури – банкови и
мафиотски. Правителството на Костов е наето от капиталите, съсредоточени най-вече във Виена. Ако обърнете
внимание, пресслужбите на МС и на отделните министерства са пълни с журналисти от вестник “Стандарт”,
собственост на виенската мафиотска групировка.
Р.Е.: Намеквате за Огнян Дойнов ли?
Т.П.: Именно за Огнян Дойнов. Във Виена са “Нордекс”, Майкъл Чорни и Красимир Стойчев с “Трон”, заобикалял
забраните на КОКОМ, внасяйки хай-технологии за нуждите на съветската армия. (Красимир Стойчев открадна доста
от бившите си работодатели и потърси закрила при нови господари, но институцията на засекретените членове не
прощава. Стойчо Стойчев – бащата на шефа на “Трон”, почина на 22 март 2000 г. в болница в Австрия. Той бе
прострелян, когато двама мъже поставяха бомба с часовников механизъм до къщата на сина му Красимир Стойчев
край Виена – б.а.)
Р.Е.: Защо Филип Димитров се отказа през 1991 г. наетата от него фирма “Крул” да търси партийните пари,
които бяха изнесени извън страната?
Т.П.: Тогава бях член на парламентарната комисия по национална сигурност и съм се срещал неведнъж с шефа на
разузнаването Бригадир Аспарухов. Наскоро същият влезе в полемика с парламентарния шеф Йордан Соколов и с
експремиера Филип Димитров във връзка с издирването на мръсните пари. Независимо от днешните им увъртания,
нямаше никаква пречка още през ноември – декември 1991 г. правителството на Ф. Димитров да извади извън закона
структурите, които се занимаваха с пране на пари, изпълнявайки определени политически и икономически поръчки у
нас. Аз и депутатът Павел Шопов поискахме от премиера Димитров да постави извън закона ПЧБ, която нямаше
право по тогава действащото законодателство да се регистрира като банка. Но това не стана, защото
“довереното лице” и основател на ПЧБ - покойният вече Илко Ескенази (убит заради прегрешения към Партията от
институцията на засекретените членове) диктуваше ходовете на марионетката Филип Димитров. Затова именно
фирмата “Крул” не бе ангажирана с търсене на парите. А когато Бриго Аспарухов се яви в Комисията по национална
сигурност, аз му зададох въпроса: “Господин Аспарухов, не ви ли прави впечатление, че в телефонния указател на
Виена американското посолство и търговско представителство имат само три телефонни поста, а посолството на
мъничка България има 42 телефонни номера? Това са номерата на фирмите на прикритие, които се занимават с вносизнос, пране на пари и т.н.” Аспарухов каза, че не може да се ангажира с конкретно мнение по въпроса заради
военната тайна. Но е показателно, че негови роднини участват в тези задгранични дружества. На 29 септември
1992 г. в Страсбург бившият министър на външните работи Стоян Ганев подписа Конвенцията за борба с мръсните
пари. България стана страна-членка по тази конвенция, даваща огромни възможности за търсене на изнесени от
страната пари. Показателно е поведението на тогавашните политици, които не пожелаха до 1 април 1993 г. да
ратифицират конвенцията. Написах 12 писма до председателя на парламента Александър Йорданов и многократно
призовавах от микрофоните в пленарната зала да се извърши ратификация. След половин година успях, но трябваше
да помоля генералния секретар на Съвета на Европа г-н Даниел Таршис да пристигне в България, за да бъде
публикувана чак на 27 май 1994 г. в ДВ Конвенцията, и да стане част от вътрешното законодателство на страната.
За последните 10 години прането на пари беше официална държавна политика. Естествено нищо не направи и
кабинетът на СДС, доведен на власт с помощта на перачите през 1997 г. Прие в тяхна услуга нов закон, докато
Конвенцията има пряко действие.
Р.Е.: Не трябва ли да се разграничат мръсните от умните пари? Нали всяка бяла държава изнася средстава,
инвестиции, които влага в производства на изостанали държави?
Т.П.: Повечето от тези пари бяха използвани за реекспорт от бившия Съветски съюз на метали и нефт. Такава бе
една от задачите на създадените от Огнян Дойнов структури на запад. Останалите пари се вложиха там, където да
не могат да бъдат лесно иззети – в здравните, пенсионните и осигурителните фондове. С това бе натоварен
Робърт Максуел. Той работеше в съдружие с наши функционери. Негов наследник стана Лучански от “Нордекс” заедно
с Майкъл Чорни. Те подкрепят сегашното българско правителство и то добре им се отплаща. За благодарност
получиха от него “Петрол”, “Мобилтел”, Левски-Спартак, елитни хотели и курорти… Слушател на РСЕ попита Ал.
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Божков: “Г-н Божков, а не играе ли господин Джордж Сорос ролята на Максуел в Източна Европа?” Показателно е, че
милиардерът Сорос участва в приватизацията на “Связьинвест” чрез регистрирана от него на остров Кипър
офшорна компания при големи скандали в Русия, а днес си признава, че е създател на руската олигархия, която обаче
вече го разочаровала.
Капиталът следователно работи чрез операции, които обезпечават не само печалба, но и политическо влияние.
Тези, които са откраднали от парите на партията, вече не се подчиняват на стария център. От подчинение към
съветските служби те преминават на подчинение към западните и така си осигуряват защита. Затова има все още
недоубити нарушители на партийната клетва.
Р.Е.: Но никой няма да застане и да каже: “Да, на мен ми дадоха куфарче с пари. И аз го изнесох извън страната, за
да работят парите за мен.” Въпреки това се шири информацията, поддържаща тезата за доверените лица, че те са
около 34 на брой. А така също, че около 300 семейства преди 10 ноември и около тази дата са получили огромни пари
от БКП. Вие имате ли такава информация?
Т.П.: Действително преди 10 ноември списъкът на доверените лица е съставен по инициатива на Москва и то в
началото на перестройката. С тези пари е трябвало да се осигури адаптация на елита към новите условия на
отворен пазар и пазарна икономика и да се извърши с помощта на запада модернизация и реинтеграция. Всичко това
аз наричам първоначален план за “ограничена конвергенция”- за страни като България. В Чехия, Полша и Унгария влезе
в сила “пълната конвергенция” със Запада след приемането им в НАТО. У нас конвергенцията се прояви като
сближаване на елитите чрез превербуването им от западните разузнавания.
Интервюто е публикувано на 24 март 1999 г. във вестник “Нощен труд”
Коментар на автора:
Западът си купи послушен елит в новите демокрации
Голямо е влиянието на милиардера от еврейски произход Джордж Сорос и на неговото (заимствано от Карл Попър)
“Отворено общество” в закупуването, превербуването и превъзпитанието на послушен политически, икономически и
културен елит в страните от Източния блок. Ето как той самият оценява своята роля, ролята на своите питомци и
ролята на Запада в наскоро публикуваната си статия “Кой и защо изпусна Русия?”
“Създадох фондацията си в Съветския съюз още през 1987 г., когато Горбачов позвъни на Сахаров и го покани да се
върне в Москва… през 1988 г. – по това време имах противоречива слава като финансов спекулант – предложението
ми бе прието от властите в Съветския съюз. Идеята ми бе да се изгради пазарен сектор в плановата икономика…
По-късно сформирах група от западни експерти, които консултираха няколко руски икономически екипа,
разработващи програма за реформа в икономиката. (Харвардският професор Джефри Сакс и екипите на Анатолий
Чубайс бяха обвинени от Ан Уйлямсън, че са участвали в съмнителни спекулативни операции с краткосрочни държавни
облигации във вреда на “реформираната“ от тях руска икономика. Користните си цели, както личи от тази
публикация, Сорос постига непряко - чрез вербовани от самия него руснаци или руски евреи, които по-късно го
предават и от които той всъщност се оплаква в статията – б.а.) Горбачов слезе от власт, СССР се разпадна и
президент на Русия стана Борис Елцин. Той повери икономиката на Егор Гайдар… Когато Гайдар се провали,
икономиката пое вицепремиерът Анатолий Чубайс. Той се съсредоточи върху прехвърлянето на собствеността от
държавата в частни ръце… Раздаването на бонове се превърна в състезание без правила с единствената цел да се
разграби държавното имущество… Най-напред бе приватизирана обществената безопасност – появиха се частни
охранителни структури и мафиотски формирования, наложили контрол навсякъде. Директорите на държавните
предприятия регистирираха свои частни фирми предимно в Кипър… Появиха се нови банки, създадени от държавни
предприятия и от частни икономически групировки, нарушаването на закона отдавна бе станало практика. Тази
система основателно може да бъде наречена обирджийски капитализъм, създаден от присвоените активи на
държавата. (По това време Сорос се възхищаваше от руския капитализъм, наричан от него див и варварски, но
“изключително витален”.) Въздържах се да инвестирам в Русия лично, за да избегна конфликта на интереси, но главно
защото ситуацията в страната не ми харесваше (? - б.а.)… Срещнах се с Борис Березовски и му казах (в Давос през
януари 1996 г., когато в Русия започва президентската кампания), че ако Зюганов бъде избран за президент, той –
Березовски – няма да е в безопасност в Русия. Не си давах сметка (? – б.а.) колко сериозно е замесен в мръсните дела
на семейство Елцин… Моето предупреждение за собствената му сигурност го е накарало да прояви повече
решителност. Той се срещна с други водещи руски бизнесмени, за да работят за преизбирането на Елцин. Така се
превърнаха в олигархия. Предизборната кампания бе ръководена от Чубайс, когато един от сътрудниците му бе
заловен да изнася от сградата на правителството двеста хиляди долара в куфарче. Олигарсите (съзададени от
Сорос и компания – б.а.) поискаха висока цена за подкрепата си за Елцин. Получиха акции в най-ценните държавни
предприятия. След като спечелиха изборите, по заповед на Елцин те бяха продадени на търг и олигарсите си ги
поделиха. Познавам добре Чубайс. Той е истински реформатор, но продаде душата си на дявола, за да се пребори с
така наречената от него “червено-кафява” заплаха – комбинация от национализъм и социализъм… За мен това бе
сигнал, че режимът на Елцин под водачеството на Чубайс наистина иска да осъществи прехода от обирджийски към
законен капитализъм. Такава бе ситуацията в Русия, когато през 1997 г. реших да участвам в търга за “Связьинвест”
– държавната телекомпания. Спечелих. Платих съвсем справедлива цена – близо двеста милиарда долара – почти
половината предоставиха моите фондове. Търгът предизвика истинска борба между олигарсите, битка между
крадци. Най-големият ми противник беше Борис Березовски. На няколко пъти разговарях очи в очи с него, но не успях
да го разубедя. Той ми отговаряше, че нищо не разбирам. Бил принуден да унищожава, за да не бъде унищожен… После
обядвах с Березовски в неговия “клуб”, чийто интериор приличаше на декор на свърталище на мафията. Под
ръководството на Борис Березовски семейството на Елцин търсеше наследник на президента, който да им
гарантира, че няма да бъдат съдени след изборите. Такъв човек бе намерен в лицето на Владимир Путин, директор на
Федералната служба за сигурност…
Русия можеше да стане наистина демократична страна, истински приятел на Съединените щати, както стана с
Германия след Втората световна война и въвеждането на плана “Маршал”. Днес обаче това е твърде малко
вероятно.”
Прочетохте един саморазобличителен документ с огромна сила. Ето защо Джордж Сорос и приятелят му
професор Джефри Сакс така яростно критикуват Международния валутен фонд и Световната банка? Представете
си колко нови допълнителни заеми щеше да има да връща опърпаният руски мужик и колко допълнителни финансови
удари щяха да нанесат Сорос, Сакс и компания, ако (не безгрешните) МВФ и СБ бяха предоставили на възпитаната от
тях олигархия милиарди долари за реализиране на нов план “Маршал”!
В България Сорос игра по същата схема – постави на ключови места свои хранени хора. Заложи преди всичко на
съплеменници и по-малко на туземци. Изгради с минимални средства добре разклонена мрежа от сътрудници и хора за
влияние върху институциите, върху културните, религиозните, етническите, икономическите и политическите
процеси. Настани се у нас през 1990 г., заемайки мястото на закрития Отдел “Култура” към ЦК на БКП. За
председател на “Отворено общество” назначи последователно Румен Воденичаров (говорител на СДС, а по-късно
кандидат за вицепрезидент на БСП), Георги Прохаски (бивш партиен секретар от Института за международни
отношения в Москва) и Евгений Дайнов (от Института по история на БКП). Когато през 1997 г. поставиха на власт
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Иван Костов и СДС, спомоществувателите Джордж Сорос и Майкъл Чорни назначиха Александър Божков за
вицепремиер – подобно на Анатолий Чубайс, със задача “правилно да разпределя собствеността”. Довереният
Прохаски стана божков съветник и шеф на Българската фондова борса, където се предполагаше, че както в Русия ще
се доразпредели националното богатство чрез големи пакети от акции – досещате се в чия полза. Секретарят на
“Отворено общество” - Караджов пое БТК – българската “Связьинвест”, учреди съвместното дружество “Рила
софт” между нашия Телеком и соросова офшорка и накрая оглави Комисията за управление на кризи. “Филантропът”
Джорж Сорос създаде подобни мрежи за влияние и контрол в повечето страни от бившия социалистически лагер.
А какво стана със съюзниците на западните демокрации от Източния блок, лежали заради идеалите си в
затворите на ГУЛАГ във времената на Студената война? Къде са те днес? Как живеят в мечтаните нови
“демокрации”, управлявани от Божков, Костов, Березовски и Чубайс? Отговор на въпросите дават самите
затворници чрез обръщението си до френско-германския телевизионен канал “Арте”, изпратил свой екип да снима по
поръчение на “Амнести интернешънъл” филм за политическия затворник Янко Янков с показателното заглавие “Десет
години по-късно…”.
ОБРЪЩЕНИЕ
До свободните граждани на Франция
и на целия Западен свят
от група политически затворници на комунистическия режим в България
Граждани на свободния Западен свят,
Към вас се обръщат все още живите мъченици на комунистическия режим. Ние, затворниците от българския
"Гулаг", бяхме главни съюзници на вашите правителства във времената на Студената война. Текстове от наши,
пренесени през високите затворнически зидове с риск на живота декларации срещу подтисническия режим, кънтяха
от трибуните на правозащитни форуми, организирани от вашите политици, в Белград, във Виена и в Париж. Имената
ни не слизаха от страниците на западните вестници. Гласовете ни се чуваха по радиостанциите на Свободния свят.
Нарушените ни права натежаха в изобретената от ваши стратези "Трета кошница". Не съжаляваме, че нашите
големи страдания бяха използвани за дипломатически натиск срещу Източния блок под мотото "Да защитим
човешките права!"
Но десет години след падането на Берлинската стена нашият живот и нашите права са отново застрашени.
Застрашено е съществуването и на най-близките ни същества. Застрашават ги новите управници на България,
дошли на власт не без помощта и на Запада. Потресаващ факт е, че послушни конформисти, обслужвали предишното
управление, са днешните съюзници на Западните демокрации. А ние вече не сме нито приятели, нито врагове. Ние сме
безименните герои от новата "Епопея на забравените" в най-новата история на България.
Кои са в наши дни управниците на страната?
Министър-председател е кариеристът от катедрата по идеологическите дисциплини във ВМЕИ Иван Костов,
възхвалявал в трудовете си вожда на световната комунистическа революция Ленин.
Председател на Народното събрание е адвокатът Йордан Соколов, член на ръководството на адвокатурата,
отстранил по нареждане на Живков стотици неудобни на комунистическата власт адвокати през седемдесеттте
години.
Председател на Комисията по външна политика в Парламента е придворният журналист на предишния режим Асен
Агов, след 1992 г. - кредитен милионер, виден борец срещу американския империализъм.
Министър на вътрешните работи е най-младият член на БКП в системата на МВР Богомил Бонев, изявен
активист на партийната организация в репресивното министерство.
За нас няма място, няма хляб, няма бъдеще в тяхната "демокрация". За тях ние сме класови врагове. И преди, и сега
нашите имена и дела са неудобни за управленците в страната. Контролираната преса умишлено укрива истината от
гражданите. Затова българската общественост е относително безразлична към съдбата ни. Разбираемо е
безразличието и на министрите и на президента. Това са хора без политически позиции в миналото. Хора без
политическо минало. В България няма неконтролирани от тайните общности партии и граждански сдружения. Мит е
съществуването на гражданско общество. "Неправителствените организации" се оглавяват от съпруги на
министри от правителството, съпругата на премиера и съпругата на президента. Щедрото финансиране от Запада
отива в ръцете на комунистическите агенти и на техните деца. Изградили са широко разклонена мрежа от
организации-капани за лесни печалби, отделяни от вашите данъци.
Такава една организация, оглавена от Михаил Неделчев, определя днес кои са били в България дисидентите. Затова
нашите имена не могат да фигурират в лансирания от него Международен речник на дисидентите.
Съюзили се с комунистическите наследници, западните демокрации и техните правозащитни организации
остават с неизпълнен морален ангажимент към истинските български дисиденти. Десет години ние ги
предупреждаваме, че техните нови съюзници са крадливи и неверни. Разразилите се напоследък международни
финансови скандали с руско участие отвориха очите на свободните западни граждани къде отиват парите им. Те
трябва да знаят, че България продължава да е филиал на Русия и случващото се в Москва се отнася и за София в пълна
сила. Сегашните ни управници не са искрени западни съюзници. Дори да ги приемат в НАТО и в Европейския съюз, те
ще продължават да ви шпионират в полза на Русия и да ви крадат.
Вие, гражданите на Република Франция и на Свободния свят знаете, че не съществува "по-малко или по-голямо
зло". Има Зло и Добро. Има Истина и Лъжа. Има борци за свобода и поддръжници на тирани. "По-малкото зло", на което
заложиха правителствата на Свободния свят в България, се превърна в Чудовище. Погледнете Истината в очите.
Посочете я и на вашите правителства. Защото не в Силата е Бог, а в Истината.
30 октомври 1999 г. София, България
Подписали обръщението:
Илия Минев - възпитаник на Тулузкия университет във Франция, основател на Независимото дружество за защита
правата на човека в България, прекарал 27 години в комунистическите затвори заради своите демократични
убеждения, дълги години преследван и изселван.
Петър Гогов - режисьор в киностудията за игрални филми "Бояна", създател на Българския антикомунистически
съюз "Расате", осъден от режима "за водене на борба срещу Съветския съюз".
Григор Симов - в продължение на 20 години специален "клиент" на Държавна сигурност, шест пъти осъждан за
опит за бягство през границата, за опит за бягство от затвора, за шпионаж и създаване на противодържавна
организация, многократно изселван.
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Ангел Грънчаров - най-младият затворник в политическия отряд на Старозагорския затвор. Осъден за
пропагандиране на антисоциалистически идеи. Преследван, затварян и разследван заради съчинения и убеждения и от
днешния "демократичен" режим.
Георги Константинов - осъден на 20 години затвор от живковия режим. Заминал за Западна Европа след
изтърпяване на десет години от присъдата. Извършени са несполучливи опити за покушение върху живота му от
агенти на ДС и в чужбина.
Стефан Вълков - изтърпял 25 години в комунистическите затвори. Включен в проекта за речник на дисидентите.
Румен Панков - политически затворник със седемгодишна присъда.
Разпространил за Интернет Тошо Пейков
30 октомври 1999 г. 21:20, София-България
ЗАЩО СА ЗАБРАВЕНИ ДНЕС
БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИЦИ И ДИСИДЕНТИ
П О С Л А Н И Е
от Тошо Пейков - докторант в Института по социология при Българската академия на науките (БАН), депутат
от 36-то Народно събрание, член на Управителния съвет на Базисния институт за защита на човешките
права, заместник-председател на основаната от политическия затворник Янко Янков Партия Либерален
Конгрес (ПЛК)
Граждани на Република Франция и на Свободния свят,
От 1989 г. изследвам проблемите на прехода и съдбите на политическите затворници и дисиденти в България и в
страните от Източния блок. Посветих на изследването си три обемни монографии, отпечатани от издателството
на ПЛК "Янус" ЕООД.
Институтът по социология при БАН включи основния ми труд "Записки по българските реформи - анализ на един
неуспешен преход" в задължителния минимум за подготовка на докторанти и аспиранти. Книгата бе преиздадена
три пъти. Контролираните български медии не допуснаха нито една рецензия за нея. Основните ми научни тези са
следните:
1) Революциите в Източна Европа бяха организирани отгоре и отвън поради натиска и интересите на западните
демокрациии. Глобализиращото се производство и глобализиращият се пласмент наложиха нови изисквания и към
финансовата сфера - капиталът да преминава бързо и безпрепятствено и през установените след Втората
световна война национални граници и "железни завеси". Тази е главната причина за събарянето на Берлинската
стена.
Външни са за България основните движещи сили на вътрешнополитическите промени. Ще откриете тези сили
между западните управляващи елити и сред присъединилите се към тях постсъветски елити. Между лидерите на
Съединените щати и на Съветския съюз бе договорен в основни линии новият световен ред и новият политически
модел. Наричам го Модел на конвергенция на елитите - модел на кооптиране на победените от победителите в
Студената война. Кооптирането гарантира сигурност и безнаказаност на бившите комунисти и на техните деца.
(Гарантира почетна капитулация!) Фактически САЩ и Западът им дадоха пълно предимство, приобщавайки ги към
себе си. (Предпочетоха Съветската мафия пред Съветската армия.) Тази е главната причина за хладното отношение
на западните правителства към мъчениците на комунизма, за изтласкването им от реалната политика в немилост
(с мълчаливата благословия на Запада) и в забвение.
2) Бившите служители на комунистическия режим от партийните структури, от стопанската номенклатура, от
държавния апарат, от службите за сигурност, от министерството на външните работи, от външната търговия, от
банките, научни работници и журналисти - сътрудници на разузнаването, милиционери и толерирани от властта
дейци на изкуството, са днес новата, благословена от Запада, политическа класа, новият икономически и културен
елит. За тях не съществуваха репресии, нито проблеми с властта. Хедонизъм и подражателство, безидейност и
нагаждачество ги направляваха към Западния начин на живот. И им даваха смелост да отхвърлят идеологическия
диктат. Тези са именно в България вътрешните движещи сили на революциите, организирани отгоре и отвън. Те са
"прогресивната класа", новите съюзници на Запада. Опитни слуги - вербувани от ДС и КГБ, след 1989 г. преминаха "на
двойна езда" при нови господари, без да забравят "старата служба и старата дружба".
3) Новите им партии, клонинги на БКП, нямат социална база и опора в българското общество. Икономическа
основа са фирмите на разузнаването, регистрирани от ДС, ГРУ и КГБ във Виена, Лихтенщайн и Цуг. Работодатели на
"модерните" български политици са лидери на мафиотски икономически групировки - "Трон", "Мобилтел", "Мултигруп" Лучански, Дойнов, Чорни, Грашнов, Павлов. Поклоните на кабинета на Запад се неутрализират от поклони на Изток.
Целта на поклоните е властта да трансформира получените пари от западни банки и данъкоплатци в активи на
руски мафиотски структури, призвани да опазват руското влияние на Балканите. Голяма част от новите западни
заеми се ползват от българското правителство за покриване на стари дългове, направени от същата мафия. Тази е
главната причина за всяка корупция в България.
4) Приватизационните сделки на премиера Костов способстваха да се запази доминиращото влияние на
полулегални структури в българската икономика. Добре информирани, гражданите на Франция си спомнят призива на
президента Ширак към българския президент Стоянов за коректно отношение към офертата на френския консорциум
"Семен Франсез" при наддаването за нашия голям завод "Девня цимент". Въпреки това режимът на Костов присъди
завода на мафиотската фирма "Марвекс" - структура на КГБ и ДС. (След този некоректен жест отношенията между
двете правителства достигнаха точката на замръзване.)
Съмнителни руски офшорни компании получиха в подарък металургични заводи, химкомбинати и рафинерии. Започна
последният етап в борбата за запазване на руското влияние у нас - битката за енергетиката, битката за атомната
електроцентрала.
5) Главните политически актьори в България като правило нямат дисидентско минало и не са били открити
противници на режима. Комунистическата партия създаде своя дирижирана и послушна опозиция в лицето на СДС с
помоща на западни експерти. ДС имаше изключително силни позиции в десетоноемврийските групи и движения. Нейни
агенти ги направляваха и ръководеха. Под техен контрол са излъчени елитите и правителствата след 1989 г.
6) Чрез методите на Държавна сигурност и при мълчаливото съгласие на Запада от реалния политически живот
бяха отстранени истинските борци за демокрация и техните партии: Илия Минев и образуваното от него през 1988
г. Независимо дружество за защита правата на човека в България. Петър Гогов и Независимата демократическа
партия, която той основа. Янко Янков и Партия Либерален Конгрес, която през 1993 г. беше трета по сила и влияние в
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демократичния спектър. Янков бе отстранен от Политическата кръгла маса в началото на 1990 г. В същото време
като платен експерт на комунистите на кръглата маса участваше сегашният "демократичен" премиер на България
Иван Костов.
7) През 1998 г. в страната се заговори за така наречения Международен речник на дисидентите от бившите
социалистически страни. И че за издаването му Американският Конгрес е отделил няколко стотин хиляди долара.
Сред удостоените в речника се чуха имената на официални агенти на ДС, както от политическите партии в
България, така и внедрени от ДС на запад. В същото време в речника отсъстват имена на известни политически
затворници.
На 30 октомври 1999 г. във Военния клуб в София започна представянето на проекта. Ето какво казва през
далечната 1991 г. генерал Антон Мусаков - последният началник на политическата полиция (Шесто управление на
ДС) за личността на съставителя на речника от българска страна Михаил Неделчев: "Те никога не са страдали. За
нищо не са били репресирани. Даже са помагали други да изпитват мъка. И много бързо забравиха как щедро бяха
облагодетелствани от режима, как безсрамно превиваха гръб, как грабиха с всички сили от народната хазна ...Петко
Бочаров, Енчо Мутафов, Михаил Неделчев."
Днес Бочаров е журналист в американското радио "Свободна Европа", Мутафов е изтъкнат демократ с добра
заплата, а Неделчев е храненик и "говорител" на Свободния свят.
Жители на Свободния свят,
Отхвърлете неверните слуги, които служат на двама господари. Спомнете си имената на истинските борци
срещу деспотичния комунизъм. Днес Янко Янков, Илия Минев, Петър Гогов, Ангел Грънчаров, Григор Симов, Георги
Константинов отново се нуждаят от вашата солидарност. Янков поиска политическо убежище от режима на Костов
на запад, Минев доживява в унизителна мизерия, в приют за бедни старци, сетните си дни, Гогов и Грънчаров са болни
и безработни. Хора с висок морал и с висока квалификация. Но за тях няма работно място в държавата на Костов.
Попитайте българския президент, българския премиер, при честите им визити в Западна Европа и Брюксел, знаят ли
къде са днес, от какво живеят мъчениците на комунизма. Попитайте и вашите правителства. Къде са най-верните
им съюзници от миналото? Нещо повече:
Истинските съюзници на демократичния свят са потресени от факта, че много западни политици открито се
показват с техните мъчители, с приемниците им в държавната власт, в бизнеса. Скандална за тях и за българското
общество е информацията, че американският президент Бил Клинтън и жена му Хилари Клинтън са приели солидна
сума пари от най-голямата мафиотска структура на КГБ в България - "Мултигруп", изсмукала активите на не едно
българско предприятие. Скандална е фотографията на президента на САЩ със съпругата на компрометирания
мафиотски водач Илия Павлов - Дарина, отпечатана на първа страница на в. "Труд" на 27 октомври 1999 г. Госпожа
Хилари знае ли, че в предизборната си кампания ще използва пари, откраднати от залъка на българските граждани и
от бедстващите български антикомунисти - съюзници на Америка. Унизителна за демократичния свят е подобна
конвергенция между западните елити и "елитите" на източната мафия.
Като участник и изследовател на опитите за демократизиране на България, с тъга констатирам, че користно са
използвани и употребени от политици на запад и на изток безмерните страдания на политическите затворници в
България.
Обръщам се към вас с надеждата, че ще обърнете внимание на вашите лидери, та истинските дисиденти да
получат дължимото признание от западните демокрации.
Защото:
"Ако справедливостта пропадне няма смисъл хора да живеят на този свят."
(Ем. Кант)
30 октомври 1999 г., София-България

Тошо Пейков

Бележка на автора:
На 16 януари 1999 г. се навършиха 11 години от учредяването на Независимото дружество за защита правата на
човека в България. Един ден преди това основателят на Дружеството господин Илия Минев и негови съмишленици
отбелязаха събитието с пресконференция. Доктор Константин Тренчев и Петър Гогов дадоха идея от името на
няколко политически партии и обществени организации да изготвим предложение до президента за награждаване на
най-изявения жив български антикомунист Илия Минев с орден “Стара планина” или “Мадарски конник”. На 18 януари
1999 г. внесох предложението, надлежно подписано от Константин Тренчев, Петър Гогов, Янко Янков и още петима
общественици в канцеларията на президента и получих входящ № 9401 Дело № 107, “Получено на 18.1.1999 г.”. Копия
от текста занесох лично в БТА и пуснах в пощенските кутии на централните всекидневници. Нито БТА, нито един
вестник отразиха предложението. Четири месеца то бе пазено в тайна от контролираните медии. На 12 май във
вестник “Сега” се появи една неточна информация под заглавие “Президентството крие писмо от Тренчев?” Обадих
се в прессекретариата на президента – никой не знаеше нищо за награждаването на господин Илия Минев. Според
секретарката госпожа Дойчинова още на 25 януари документът бил докладван на Петър Стоянов, но неговото
мнение било, че трябва да се изчака подходяща дата – евентуално рождената на стария човек 25 декември, когато
той навършваше 82 години. Позволих си да припомня на държавния глава, че декември е твърде далеч, а по-близка
подходяща дата е 2 юни. Дойчинова ме увери, че награждаване ще има, но не с орден “Мадарски конник”, който бил
предназначен само за чужденци. (Действително с такъв орден президентът награди Джорж Сорос преди две години и
24 изявени български евреи послучай 24 май 1999 г.) Бай Илия не дочака президентската милост. На 30 октомври го
посетихме с Петър Гогов и с Григор Симов в дома за стари хора в Пазарджик. Той подписа обръщението на
политическите затворници, а на 6 януари 2000 г. в 17,30 часа се спомина в София. Помолих Христо Минчев – Конго да
издири в Пазарджик паспорта на стария човек. Заедно с него получихме смъртния акт в правителствена болница,
където незнайно кой, незнайно кога го беше докарал със служебен мерцедес, но без паспорт. Дежурната лекарка бе
известила сина Стоян, който заедно с братовчед си цяла нощ праха и гладиха чужди дрехи, за да облекат в приличен
вид българския светец, починал по време на управлението на СДС, без собствено облекло. Приживе носеше смачкана
ватенка и чужд панталон. Помолих доктор Тренчев и той пое разноските по погребението. Отпечатахме
некролозите, поръчахме ковчега и венеца и като насрочихме с близките погребението за неделя, се разделихме. В
централната емисия на Канал 1 се появил говорител от името на президента и изказал съболезнования на близките
на бай Илия, заявявайки готовността на партията на Муравей Радев да организира пищно погребение в … понеделник.
Разтревожен Стоян Минев ми се обади по телефона. Започваше се борба за тленните останки на големия българин,
организирана от недостойни властници. Съобщихме на поребалното бюро новата дата. Ето как вестник “Монитор е
описал тъжния ден: “Всички оцелели съзатворници на Илия Минев се събраха в родния му град Септември, за да се
поклонят пред паметта му. Въпреки очакванията президентът Петър Стоянов не дойде. Закъснели за поклонението,
в църковния ритуал се включиха лидерът на БДФ Муравей Радев и шефката на ПГ на СДС Екатерина Михайлова. “Защо
идвате сега, когато няма нужда от вас?”, попита ги Коце Иванов, един от основателите на НДЗПЧ.” Погребахме бай
Илия на 10 януари 2000 г. в тихото гробище на Саранево – Септември в гроба на втората му жена Ангелина. На
погребението дойдоха повече от 1000 души от цялата страна, между които Петър Гогов, Георги Константинов,
Стефан Вълков, Дянко Марков, Константин Тренчев, Иван Татарчев и други. Изброените произнесоха надгробни речи
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с преклонение пред делата на покойника и с омерзение към днешното управление. На 16 февруари се изпълниха 40 дни
от кончината. Събрахме се едва двадесетина души заедно със свещеника на гробището в Септември. От горе
изброените присъства само Петър Гогов. Христо Минчев – Конго показа в салона на градчето видеофилм, заснет от
него на погребението Президентът отново не пристигна…
На 8 януари почина и Стефан Савов, погребан пищно, с държавни почести от президента, премиера и цялата актуална
политическа върхушка, довела България до нова катастрофа. В надгробното си слово министър-председателят
Костов заяви, че господин Савов все пак доживял да види България такава, каквато е мечтал – свободна, уважавана и
силна. Единствен обективен анализ във вестник “Монитор” публикува Волен Сидеров:
Кой затри българския Нелсън Мандела
Монтираха ореол на Савов, докато Илия Минев умря в мизерия
В събота вечер БНТ отдели една трета от централните новини, за да почете паметта на Стефан Савов. Пред
публиката той беше представен като основен строител на нова България, стълб на демокрацията и водещ
антикомунист.
Ден преди кончината на Савов почина един друг българин, който заслужава много повече признание за позициите си в
битката с комунизма, на която посвещава целия си живот. Това е Илия Минев – патриот, националист,
антикомунист, прекарал 27 години в затворите на тоталитаризма. Илия Минев е завършеният пример за това, как
може да бъде пренебрегнат един истински борец за демокрация за сметка на една изкуствено създадена легенда.
Защото легендата Савов беше сътворена от режисьорите на Кръглата маса, на това удобно за външните
продуценти СДС, което днес управлява България като чужда държава. Минев не се побираше в тези калъпи. Затова
умря в мизерия, без да бъде допуснат дори за ден в политиката след 1990 г.
Защо всички днешни политици възпяха Савов?
Днешната политическа върхушка е от същия инкубатор като Стефан Савов – безлични хора, без собствени инвенции,
без истинска мисъл за страната и народа си. Единственият начин да станат важни е да се легендират. Стефан
Савов се появява в СДС, когато вече е ясно, че ще има избори и в парламента ще влезе втора голяма партийна сила
освен БКП. Тогава, когато се разбира, че “вече не бият” за антикомунизъм. Дори напротив, може да станеш народен
представител. По време на протеста на Екогласност на 3 ноември 1989 г. Савов отказва да се включи в
демонстрацията. “Не ме замесвайте в такива неща”, казал бъдещият председател на парламента, спомня си един от
екоактивистите… В сравнение със старите муцуни от неформалните движения като Собаджиев, Тренчев и други,
Савов е просто никой. Внезапно обаче той става фигура номер едно в предизборната кампания на СДС в София. Желю
Желев не е експониран така, както довчера неизвестният преводач, пръв асистент на Леда Милева , награден с орден
“Кирил и Методий” лично от Тодор Живков. След спечелените с малко избори през 1991 г., на Савов е дадено
почетното място шеф на парламента… В политиката Савов не остави следа, за да бъде величан, както днес
върхушката го прави. Политиците ни обаче говорят суперлативи за него, защото самите те се чувстват
произведени от нищото, хора на фалшивата слава, знаещи дълбоко в себе си , че не са направили нищо полезно за
България, а много често дори са я продавали.
Президентът Стоянов пренебрегна антикомуниста Минев
За разлика от Савов, Илия Минев няма нужда от изкуствена биография. Роден е в Саранево през 1917 г. Още като
ученик застава на страната на патриотичните сили и получава удари от комунистите. През 1941 г. Минев завършва
инженерна химия в гр. Тулуза, Франция. Още на 10 септември 1944 г. новата власт го настъпва с тежък ботуш. Той е
осъден на смърт за противодържавна дейност. По-късно смъртната присъда е сменена с доживотна. Илия Минев не
се пречупва пред комунистите. Той е един от единиците, неподписали декларация за сътрудничество с властта и за
отказ от идеите си. За това плаща с 27 години затвор, от които 1860 дни карцер – цели 5 години! Който е бил в
затвора може да каже какво значи това.
Нечовешките страдания на антикомуниста Минев не са оценени от новата власт. “Съжалявам, че не се включи в
СДС”, казва днес след смъртта му Желю Желев. Това е или амнезия или цинизъм от страна на бившия председател на
НКС на СДС. Той би трябвало да знае, че Илия Минев не беше допуснат да припари до СДС. Още на първия митинг на
18 ноември 1989 г. Минев бе изтласкан от организаторите на митинга – комунистите Чавдар Кюранов и Анжел
Вагенщайн. За бившите бекаписти, радетели за перестройка, Минев беше “пандизчия”, “фашист”, “легионер”. В
същото време те държаха огнени речи срещу комунизма, без да дават думата на единствения оцелял, непредал се
антикомунист у нас. Тези, които са помислили, че през 1997 г. на власт дойдоха вече други седесари, антикомунисти,
грешат. В края на 1996 г. близки на Минев предлагат той да бъде взет предвид от Иван Костов като бъдещ съюзник
на СДС. “Кой беше този?”, попитал Костов. След като му обяснили, той се намръщил и дал да се разбере, че идеята не
му харесва.
На 18 януари 1999 г. при президента Стоянов 8 партии и движения внасят предложение Илия Минев да бъде награден с
орден “Мадарски конник” за заслуги към България. Стоянов отклонява въпроса и така не прави поне този жест на
признание към един отиващ си страдалец.
Защо типът Минев никога няма да стане моделът Савов
Поразяващо е единодушието на всички нови властници след 1990 г. към Илия Минев. За тях той е нещо непонятно,
плашещо. Как може да издържиш 27 години в ужасните комунистически затвори, как може да излезеш жив след 1860
дни карцер, това е нечовешко. Конформистите не могат да преглътнат отдаването на един живот в жертва на
патриотичната идея. Как да приемат нещо извънземно за тях като Минев? Типът Минев ги плаши. Затова го
оставиха да умре, прекарвайки последните си години в старчески домове, без пари, дрехи и минимални грижи. Затова
пък самият Нелсън Мандела призна, че има на света един човек, който е по-изстрадал и преживял повече време в
затвора от него. И това е българинът Илия Минев. Което значи, че новата политическа върхушка не успя да затрие
спомена за най-големия български антикомунист и патриот…
вестник “Монитор”, 10 януари 2000 г.
Местните избори
През месец октомври 1999 г. се проведоха местни избори, в които участва и Партия Либерален Конгрес.
Използвахме трите минути телевизионно и радиовреме, за да кажем истината за управлението на СДС Представям
ви заключителното обръщение към българските избиратели, произнесено от мен по БНТ и БНР:
Драги българи,
Изпращаме една мъртво родена изборна кампания. Но вие проумяхте – изборите в България нищо не решават. Ако
решаваха, те щяха да бъдат забранени!
Спомнете си безкрайните надежди на безкрайния преход.
Надеждата за свободно придвижване. За личен просперитет.
Милиони българи са обездвижени и закрепостени. От мизерия. От външна политика. Лъжат ни, че уж преодолели
Шенген, че уж ни приемали в Европа… Истината е, че нови страни въвеждат нов визов режим. Срещу режима на
Костов.
България отново е в рецесия.
Спадът на икономиката, на доходите у нас бележат световни рекорди. Задава се обща икономическа и банкова
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криза.
В туземните страни много се краде. А крадците остават ненаказани. Кражбите са патент на управлението. В
България туземци ли живеят?
Спомнете си дългия списък от кредитни милионери. С близо 50 милиарда долара “лоши кредити”. Не сте предали на
съда нито един. А им обещавате вече данъчна амнистия. И амнистия за мръсните пари. Опрощавате им от ваше име
откраднатите от нас пари… Ето, къде са парите ви!
Приятелите на властта – Павлов, Йосифов, Стойчев, Кюлев, върнаха ли краденото? Отработиха ли го в затвора,
както се полага – “два дни за три”? Ами Асен Агов? Той не взе ли от Първа частна 40 милиона? А колко върна? И по
какъв курс? На вас милиони дадоха ли ви?
Къде остана надеждата за национален успех? За справедлива държава?
Управниците разграбиха страната. Обезкървиха България. Лишиха я от пари за армия и суверенитет. В нов дългов
капан я вкарват...
Поклоните на кабинета на Запад се неутрализират с поклони на Изток. Полулегални структури на бившия
Съветски съюз окупираха икономиката. Костов - Божков им харизаха без пари Кремиковци, Плама, Химко,
Петрол, Нефтохим, Агрополихим. Обслужват довелите ги на власт Лучански, Чорни, Грашнов и Виенската
мафия на Дойнов. Опрощават им нови милиарди. Те са скритата власт, която ви граби и манипулира чрез
марионетките си от всички партии.
Къде остана надеждата за самоуправление?
За духовен подем? За демографски прираст? За социална сигурност?
За десет години прокудиха над половин милион българи. Не се родиха четвърт милион. От болести погинаха
десетки хиляди.
“Живот на дъното” ни предложи продажният елит. Балкански “Ъндърграунд”. Захаросан с “Оркестър за сватби и за
погребения”. В такъв оркестър се е превърнала нескопосаната им пропаганда. Убеждават ви, че вие – едва оживели
след реформите им, днес живеете още по-добре…
Питате ме, “а има ли и добра вест?”
Да! Има! Добрата вест е, че тяхната свърши. Любовта започна с лъжа, но завършва с истина! Истината е, че
България не е страна на туземци! България е била върхът и ще бъде! Такава ни е съдбата - да бъдем!
Забележка: Цензорите от БНР се опитаха да спрат обръщението. С господата Иван Ценов и Петър Гогов дадохме
предупредителна пресконференция и текстът беше излъчен, като включихме и сърцераздирателната музика на Горан
Брегович от “Ъндърграунд”, изпълнена на флигорна.
"Забележителен юбилей"
Дирижираното от постсъветската мафия и от спекуланта Сорос управление на СДС получи сериозно
предупреждение на местните избори. На 10 ноември 1999 г. се навършиха десет години от преврата, организиран
отгоре и вдъхновен отвън. Публикувах във вестник “Ловечпрес” разказ за тогавашните събития в родния ми град.
НАЧАЛОТО
Революциите в Източна Европа и в България бяха отприщени със сигнал, даден отгоре и отвън. Те нямаше да се
състоят, ако се бяха ограничили само до столичните площади. Ако не бяха ги подели по градчетата и селцата.
Българската революция от 1989 г. е дребна и незначителна за световните мащаби. Въпреки това и за нея важат
моралните правила на Солженицин: ”Всяка революция отвързва инстинктите на най-елементарното варварство,
силите на завистта, жестокостта и омразата на хората. Би било напразно да се надяваме, че революцията може да
промени човешката природа – така, както толкова се надявахме на Френската и Руската революция”.
Какво се случи в края на 1989-та? Това не беше “велика” революция. Не се роди нито една нова идея. Редуваха се
предварително договорени събития:
- На 9 ноември падна Берлинската стена. На 10-ти падна Тодор Живков. На 3 декември Горбачов подписа
капитулацията на Социалистическия лагер в Студената война. Специални групи от Гражданското движение
атакуваха и разгромиха поделенията на ЩАЗИ в Берлин, Лайпциг, Дрезден и Зул. Стотици хиляди чехи излязоха на
площадите, Румънците убиха Чаушеску...
- Между народите от Източния блок стартира някакво негласно състезание. Стимулираха го от Москва и
Вашингтон. Оглавиха го в България не противници на предишния режим, а помазани от двете Метрополии
“реформатори”. С идеи и енергия го захраниха интелектуалци. Митинги заляха страната. Въпрос на чест беше кой
град ще изпревари. Митинг си направиха и троянци.
А ловчалии чакаха и мълчаха. В областния град нещата вървяха постарому. По-нетърпеливите тук мислеха като
убития от властите журналист и поет Георги Заркин: ”Нам нужни са ни храбреци/ -задават се барутни жътви./ Поне
станете вие, мъртъвци,/ защото живите са мъртви.” В големите градове анонимността вдъхваше смелост на
"революционерите". Но не така беше с храбреците в малките градчета.
На 23 декември 1989 г. в Ловеч се разчу, че неизвестна екологична организация свиквала митинг. По площад “Тодор
Кирков”, под бдителния поглад на момчетата от Държавна сигурност, започна едно обнадеждаващо раздвижване. От
обяд около паметника на обесения революционер защъкаха най-нетърпеливите. Пазителите на властта надничаха
иззад шадравана. Наоколо спираха хора и подпитваха: Кога ще започне ловешкият митинг?
Двамата с брат ми също обикаляхме. Бяхме приготвили плакат за зверствата в лагера. Симбата и Галя
отблъскваха подигравките на специално дошлите на площада троянци. Те размахваха някакви листа. Манчо и
приятелите му подканяха насъбралите се ловчалии да се запишат в рекламирана от тях организация, в някакво
несъществуващо още троянско СДС. В ръцете си те всъщност държаха програмната декларация на “Подкрепа” от
септември. Иван Семков и Кина Стойчева я разпространяваха отдавна в “Елтос”. Не желаехме троянци да ни
организират митинг. Нищо, че този на 23 декември не се състоя. По-късно се разбра, че “другарят Първи” - Лазар
Дончев" - е привикал Младен Стоянов и му препоръчал вместо да прави митинги, да си иде за коледните празници
малко по-рано на село. Но слухът събра на площада непредвидени в сценария луди глави. И те си уговориха нова среща.
Ще се спра на трите най-важни събития, произлезли от тази среща - организирането на опозиция със собствена
програма, свикването на независим от властите митинг и шествието – поклонение до лагера.
Програмата
В мразовитата вечер на 29 декември се придвижвахме крадешком към мястото на срещата – високия блок под
градинката на автогарата. В дома на Бено Първанов Галина Йочева, Иван Семков, Стелиян Петров, Кина Стойчева,
Юри Йорданов, Симеон - Симбата, Слави, Светослав, Пламен и аз основахме клуб “Демокрация”. На една разклопана
“Марица” написахме Програмата. Всеки дойде с предварително обмислени идеи как да изглежда тя. Събрахме се само
за провеждането на един митинг на честта, а създадохме клуб с над 2000 члена от 20 селища в цялата страна.
Регистрирахме го по Закона за политическите партии. Всички по-значими действия бяха проведени под егидата на
клуба. До изборите за ВНС той беше Ловешкото СДС, отворен за всички граждани с демократични убеждения.
Митинга
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Агентите не успяха да блокират нашата дейност. Привлекателна сила имаха както Програмата, така и
Резолюцията от първия митинг. На конференцията на Клубовете за демокрация през май 1991 г. в Банкя Ловешкият
клуб изигра главната роля (извън сценария) при свалянето на Петко Симеонов. Ето какво казва самият той няколко
години по-късно в книгата си “Голямата промяна”: На 14 януари 1990г. се “провежда митинг в Ловеч, организиран от
клуб “Демокрация”. Там е приета обширна Резолюция, в която има всичко: ”В новата Конституция да се регламентира
официален публичен ритуал за предаване и приемане на властта”.”
Шествието
Членовете и симпатизантите на клуба нанесоха стратегически удар в изключително важен момент чрез
разкритията за лагера “Слънчев бряг” край Ловеч. Респектирахме обществото с поставянето на черния кръст и с
шествието – поклонение до кариерата на 23 март 1990г. ”Разкритията за ужасяващите престъпления свалят
значително гарда (при преговорите на Кръглата маса) на БКП. Свинете, изяждащи труповете на убитите лагеристи,
стават сумарният образ на цялата сталинско-живковска система.", пише участникът на Кръглата маса Петър
Дертлиев. На 13 февруари в дома на болния Иван Семков с Кина Стойчева и д-р Галина Йочева подготвихме найважния документ за шествието – Декларацията, разпространена и чрез БТА:
“Време е обществеността у нас да научи истината за концлагерите в Белене и Ловеч точно и конкретно: - Чия
беше идеята за създаването им? - Кога и защо бяха създадени?… - Какъв е броят на загиналите и къде е мястото на
безкръстните им гробове? Знаем, че много от престъпниците са заравяли обезобразените трупове на невинните си
жертви в блатата на Белене, а някои от същите садисти-надзиратели от ловешкия концлагер са все още сред нас и
преустроили се крачат с лозунги за демокрация…
” Получихме страховити заплахи, некролозите ни бяха разлепени предварително по улиците на Троян и Ловеч.
Днес някои герои от песента на Тодор Колев “Нямаше диско, нямаше реге…” може би ще се опитат да оспорят
тезите ми. Заради тях бих желал да завърша изложението си с думите на Кант: Ако справедливостта пропадне, няма
смисъл хората да живеят на този свят. И с думите от Светото писание: Не в силата е Бог, а в Истината!
5 ноември 1999г., София

Тошо Пейков

Забележка: Програмата, Резолюцията и Декларацията читателите могат да прочетат в основното ми
изследване “Записки по българските реформи”. Книгата е включена в задължителния минимум за подготовка на
докторанти и аспиранти в Института по социология при БАН.
"Борбата" срещу корупцията
Есента премина под фалшивото мото на президента “На борба срещу корупцията!” Журналистката Светлана
Войнова ме попита какво мисля по темата и на 8 декември вестник “Македония” публикува интервю с мен под заглавие
“Корупцията произтича от фирмите за прикритие на бившето разузнаване”. Помествам го с големи съкращения.
- Господин Пейков, вестник “Либерален Конгрес” преди години се разпространяваше в парламента с цел да запознае
депутатите с някои скандални ваши разкрития. С какви намерения започнахте тогава тази кампания?
- За мен това не беше кампания. Тогава имах възможностите на народния представител и успях да оглася някои
проблеми, които по-сетне станаха общонационални… Имам 50 изказвания в парламента, половината от които
посветени на корупцията….
- Колегите зададоха въпрос на президента защо секретарят му Красимир Ангарски е все още в борда на
Българоруската инвестиционна банка /БРИБ/, отговорът бе: “Станал е такъв, преди да стане мой съветник.”
- Петър Стоянов знае как стоят нещата… Като шеф на Банковата консолидационна компания /БКК/ Ангарски
позволи на Емил Кюлев да приватизира неправомерно ТСБ, а на Атанас Тилев – БЗК. За награда Кюлев осигури на
Ангарски топло място в БРИБ, а Тилев му предложи отговорна длъжност в БЗК. Следствие на тези машинации парите
на вложителите бяха откраднати от ТСБ , а част от тях прехвърлени в БРИБ. През 1996 г. в пленарния съвет на тази
съмнителна банка работиха рамо до рамо бъдещият вицепремиер от СДС Александър Божков и “омразните” на СДС
професори Беров и Стоилов. Журналисти попитаха Петър Стоянов при връщането му от посещение в Русия през 1998
г: “Не протестира ли Москва срещу желанието ни за членство в НАТО?” Отговорът бе “Не!” Предварително били
поети ангажименти към Русия : първо – да се даде лиценз на (отстраненото вече заради незаконна дейност) руско
застрахователно дружество “Юпитер”, второ – през БРИБ да мине приватизацията на най-големите ни военни
заводи. Такава приватизация е доста сложна. Свързана е с получени лицензи, за които България дължи стотици
милиони долари на Русия.
- Премиерът обяви война на корупцията, но уточни, че за нея са нужни доказателства.
- В свои изявления по националните медии през 1998 и 1999 г. се опитах да обясня какво се крие зад така
наречената “приватизация” в България и че служебното правителство на Софиянски с участието на Ал. Божков има
привидни предпочитания към Запада, а в действителност изпълнява скрита задача да даде на мафиотски и
полулегални руски структури цялата икономика на страната. Предупреждението ми се сбъдна. “Химко”, “Плама”,
“Девня цимент”, “Петрол”, “Агрополихим” бяха предадени от Божков на структурите на КГБ и ГРУ - базирани и
регистрирани в САЩ, Канада, Испания, Австрия и т.н. Тези, които по геополитически съображения могат да поканят
България да участва в преговорите за евентуално членство в ЕС, знаят, че у нас няма действаща пазарна икномика.
България ще бъде поканена, но нито един почтен инвеститор няма да вложи пари у нас. Мафиотските структури
заобикалят българските закони, създали са действаща престъпна мрежа – не плащат данъци, мита и такси, и затова
продукцията им е по-евтина. Почтен инвеститор не може да издържи на такава нелоялна конкуренция. Проблемите на
Стоянов и Костов са истински. Изкарването на този и получаването на евентуален следващ мандат зависят до
голяма степен от ефективната им борба срещу сивата икономика - първопричина за корупцията.
В резултат на шумната, но ялова кампания, поведена от президента срещу анонимната корупция, българите
престанаха да вярват, че някой изобщо се бори с нея, а президентският рейтинг падна с цели десет процента.
Корупцията не е от вчера
Бившият шеф на НСС (контраразузнаването) Юлий Георгиев написа през 1999 г. книгата “Българските спецслужби
– с поглед към обединена Европа”. Ето какво разкри за генезиса на корупцията той: “Преди 1989 г. с корупцията на
високо ниво се занимаваше Държавна сигурност… сигналите за поразпасалите се висши партийни, държавни и
стопански дейци все пак достигаха до върха на пирамидата… Вътрешните инструкции забраняваха да се събира
информация за най-висшите ръководители и членовете на техните семейства. Този ред се спазваше безусловно. След
1989 г. в новите нормативни документи и във вътрешните инструкции на МВР тези зависимости, макар и в позавоалирана форма бяха запазени. Необходимостта да се гарантира политически неутралитет и лоялност към
новата политическа система фактически поднови забраната и ограничението да се работи спрямо новия партиен
елит и висшите държавни, обществени, синдикални и религиозни дейци, близките и роднините на новата
номенклатура. Изведнъж се оказа, че кръгът на “лицата с имунитет” е значително по-голям от преди. Службите
спокойно възприеха тези норми и се съобразяваха стриктно с тях… Партията или казано по-точно партиите,
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започнаха да се сливат с властта, а тя от своя страна – да се ползва от партийния си имунитет. Тази
двойнственост гарантираше на политическия елит спокойстие и свобода на действие… Стигна се до там, че се
започна преследване на “старата корупция” (на министрите от предишните правителства). Оказа се, че това е
много по-лесно и политически изгодно…
- Мисля, че в момента има силен натиск срещу присъствието на руската мафия в България. В последно време
американската администрация взе в свои ръце инициативата да пресече връзките й с хора от политическия и
икономическия ни елит – затова се разклати и първото правителство на Иван Костов…”
"Велика Европа" и разединена България
между федерализма, глобализма и национализма
"Хиляда години едва стигат да се създаде държава; един час може да я превърне
в пепел."
Лорд Байрон
Близо 200 години световният ред се крепеше върху националната държава и върху националния суверенитет. За
нов световен ред и за ново световно управление пръв заговори през 1950 г. Джеймс Уорбърг - член на Съвета по
международни отношения пред Сенатската комисия по външна политика във Вашингтон: "Ние ще направим Световно
управление независимо дали това ви харесва или не; със сила или с консенсус." Четвърт век по-късно посланикът на
САЩ в Италия Ричард Гарднър уточни начина - Новият световен ред ще бъде изграден чрез подриване на националния
суверенитет, чрез пълното му ерозиране отдолу нагоре, а не чрез остарелите фронтални атаки. От съветите му се
възползваха президентите Картър, Рейгън и Буш... Като безспорни идеолози, обслужващи новия модел се наложиха
Реймон Аарон, Збигнев Бжежински и Самуел Хънтингтън.
Днес в света се оформят два нови лагера на противостоене след Студената война - лагера на глобалистите
(федералисти в Европа) и лагера на националистите. Без да вземаме страна в спора им, нека да се запознаем с някои
от техните аргументи.
Идеологът на европейските федералисти Жан-Мари Гуно предупреди, че се ражда един нов имперски свят, чиито
граници заприличват на несигурните покрайнини на Римската империя. Никой не може да каже, дали краят на
държавата-нация ще донесе добро или зло на света. Франсис Фукояма е песимист - вървим по стъпките на
последните римляни - към упадък.
Пресметливостта на Запада
Национализмът е всепризнат двигател на Възраждането. Той бе умело използван и като двигател на промените
от 1989 г., а след това опитомен от глобалистите и накрая заклеймен.
Радикални трансформации по западен модел се извършиха успешно в страни, където главен мотор на прехода
стана национализмът: Националното движение за обединение на Източна със Западна Германия доведе до
интегриране на германската нация. (Без тази първа стъпка глобализацията и интеграцията на Европа биха били
невъзможни.) Словашкият национализъм беше допълнително стимулиран и доведе до цивилизовано разделяне на
Словакия от Чехия, давайки тласък на чешката трансформация. Полша постигна своите успехи благодарение на
националното синдикално движение "Солидарност". Унгарските християндемократи заложиха на национализма като
водещ до национален консенсус и интегриращ фактор. Словения извърши своето национално самоопределение извън
границите на Югославия и върви към новото си възраждане. Прибалтийските държави Литва, Латвия и Естония
прогласиха националната си независимост от Съветската империя. Всички успели страни (че даже и неуспялата
Румъния) се сбогуваха с комунизма, развели националните си знамена. Само българската опозиция си избра за символ
знамето на ООН.
Нациите манифестираха своето революционно значение за разрушаването на комунистическата империя, за
разчленяването на Югославия. В същото време западните политици пресметливо подстрекаваха чуждите и
успокояваха своите народи, че "патриотизмът не е национализъм", че "Съединените щати са най-фанатичната
националистична страна", а национализмът в Източна Европа е под контрол. (Изразът е на журналиста Тимоти
Гартън Аш, възпял в репортажите си революциите от 1989-та. Никой след това не чу подобно хвалебствие за
национализма.).
Краят на нациите, на националната идентичност и на националния идеал
До края на осемдесетте години Москва претендираше за ролята на Трета Римска империя. За социален
обединител на света. Според цитирания Гуно, пророкувал края на демокрацията, новата империя, която се ражда,
няма такива претенции. Правото, което тя утвърждава е без държава, без Бог. Тя е атеистична, оставя свободно
място и за безбожието и за нови религии. В тази империя от знаци златото се превръща в последен знак, в общ
детерминатор, обединяващ всички знаци. А всеобщата корупция заменя вярата в бог и идеал. (Корупционните
скандали около шефа на НАТО Вили Клаас, скандалът в Европейската комисия, скандалът около новия комисар Романо
Проди, скандалът в ХДС на Хелмут Кол не са случайна аномалия, а логично следствие от триумфа на единствената
универсална ценност - златото, в новия глобален модел.) Съвременната власт не е абстракция - неин реален израз са
парите - този най-важен посредник между всички форми на власт.
Глобалистите за националната държава и за новия световен ред
Рушителите на държавата-нация са анонимни и трудно могат да бъдат разпознати. Според фон Райт на
освободеното място се ражда конгломерат от системи, манипулирани от напълно невидими действащи лица.
Промените са предизвикани от "появата на нова система за създаване на блага", твърди Алвин Тофлър.
Оптимистично е изказването на помощник-държавния секретар в администрацията на Клинтън Строуб Талбът:
"През следващите сто години националността ще изчезне. Всички държави ще признаят единствената глобална
власт." (Талбът е известен почитател от миналото на Съветския съюз и на Горбачов.)
Прав е Тофлър, че както отказът от комунизма, така и поривът към евроинтеграция и нов ред са стимулирани от
новата система за създаване и преразпределение на блага, наречена световна финансова система.
Идентичност и бъдеще на Западната цивилизация
В средата на 90-те години Европейската комисия изготви проект за споразумение между ЕС и САЩ с цел
обновяване на Атлантическата общност. Американският професор Самуел Хънтинктън предложи обновлението да
започне с приемане в ЕС и НАТО на млада кръв - страните от Вишеградската четворка, Балтийските републики,
Словения и Хърватско. Името на България не бе споменато. Интересите на американци и европейци се разминават
по много въпроси. Французите са силно привързани към ценностите на държавата-нация. Евроскептицизъм обхвана
част от новаците - поляци и чехи.
Необходимият конформизъм
Западни пророци обявиха края на демокрацията, края на политиката, края на стария ред. На мястото на
класическата политика се настанява обикновен конформизъм. "Приспособяването се превърна в най-важна стойност
- съвременният ръководител се оценява главно по неговата гъвкавост. Човекът в дадена организация не може да си
позволи да има принципи, той трябва да има рефлекси. От него се очаква да предостави своята вътрешна празнота с
весело настроение", препоръчва на новите световни ръководители идеологът Жан-Мари Гуно.
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В отношенията си с организациите на ЕС и НАТО българските политици получиха отлична атестация благодарение на тяхната празнота и безгръбначност им бе дадено правото "да преговарят", т.е. да се съгласяват.
Отказът от национална кауза, чуждопоклонничеството и конформизмът са официална държавна политика, внушавана
на българското население денонощно от контролираните медии. За това не е чудно, че същите, които заклеймиха
национализма, днес са пришпорени да отворят дебат за него. При очакваната поява на евроскептицизъм, нишата на
национализма трябва да бъде резервирана за послушни субекти.
Българският национализъм е мъртъв! Да живее национализмът!
Новият български политик е готов на всичко, за да запази кариерата си - дори от антинационалист да се
преобрази в патриот. Не много отдавна водачът на българската нация Иван Костов огласи от трибуната на
народното събрание кончината на българския национализъм. Слуховете за тази смърт се оказаха силно преувеличени
- Костов вече ни зове да обсъдим бъдещето на "мъртвеца". (Някой постави в "дневния му ред" българската национална
идентичност.) Никой от назначените ни политици не даде знак, че е забелязал проекта за "Българска национална
доктрина", предложен още през 1997 г. от група историци. Тяхната теза "за укрепване на еднонационалната държава
и за осигуряване на национален суверенитет" бе подмината с мълчание от конформистите. Десет години те ни
убеждаваха, че "трябва да има по-малко държава, за да има повече пазар", а се оказа, че няма ни държава, ни пазар.
Интересно как точно те ще поведат разединената от лъжи и кражби нация към някаква обща цел, пък била тя и
евроинтеграция! Само обединена, достойна, богата и силна България може да стане равноправен член на ЕС и НАТО.
Противниците на глобализма само националисти и антисемити ли са или измежду тях има и евреи?
Образен отговор на този въпрос дава блестящият полски евреин, жертва на холокоста, Зигмунд Бауман в книгата
си "Глобализацията - последици за човека":
"В кабарето на глобализацията държавата прави стриптийз и в края на представлението остава само с голите
си нужди - със своята власт да репресира. С разрушена материална база, с анулиран суверенитет и независимост, с
обезличена политическа класа, националната държава се превръща в обикновена служба за сигурност на
мегакомпаниите. Новите господари на света не изпитват необходимост от пряко управление - националните
правителства администрират делата от тяхно име."
Вече се чуват и гласове от Америка. Историкът Кристофър Лаш написа в книгата "Бунтът на елитите и
предателството към демокрацията": "Новите елити се борят срещу "средна Америка", както те си я представят:
технически изостанала, политически реакционна, затъпяла и старомодна. Онези, които желаят да станат членове на
новата аристокрация, обръщат гръб на САЩ и градят връзки с международния пазар на бързовъртящи се пари.
Въпрос е дали те изобщо се смятат за американци. Патриотизмът не заема място в тяхната йерархия на ценности."
През април 1999 г. във вестник "Вашингтон пост" излезе статията "Рискът от американски провал на
Балканите е голям", подписан от бившия кандидат за президент на САЩ Патрик Бюканън. На 6 януари 2000 г. пред
Съвета по международни отношения в Бостън републиканецът Бюканън атакува директно управлението на
демократите и цялата система на новия световен ред: "Ако суверенитетът изчезне, Америка ще бъде въвлечена в
безкрайни войни, подобни на тези в Косово. Именно приказките за Световно правителство, което да налага мир, ще
доведат до пълно ликвидиране на суверенитета и до неспирни войни. Намесата във вътрешните работи е найподходящия полог за излюпване на нестабилност и на международен тероризъм... Войната на Клинтън не създаде
многоетническа демокрация, а озлобена и отмъстителна държава-джудже, където сърбите ги прогонват с огън от
жилищата им. Това са плодовете на утопичните кръстоносни походи за глобална демокрация. А за да прозрем какво
бъдеще ни замислят нашите глобалисти, достатъчно е да погледнем зараждащата се европейска супердържава страните от ЕС престанаха да са суверенни. Отказаха се от граници и предадоха отбраната си в чужди ръце... В
държава, в която патриотизмът угасва сред елита, жадните за глобална власт веднага се възползват. След
Студената война стигнахме до битката на следващото хилядолетие: патриотите във всяка страна срещу
Световното правителство. Това е битката на национализма срещу глобализма и тя ще се води не само между
страните, а и вътре в самите тях."
Срещу монополизма на "глобалните играчи" (офшорни компании и фондове) се изказа от името на германските
социалдемократи д-р Кристоф Цьопел, държавен секретар на Федералното правителство:"Социалдемократите в
Германия сме на мнение, че не бива всички дейности да бъдат монополизирани от тъй наречените "глобални играчи",
заяви той на 7 февруари 2000 г. при посещението си в София.
Каква ще е съдбата на евроинтеграцията?
През 1999 г. близо една трета от австрийските граждани гласуваха за националиста Йорг Хайдер - губернатор на
Каринтия и лидер на Австрийската свободна партия. Резултатът от изборите не се хареса на европейските
комисари. Лошият пример на австрийците се оказа заразителен - 79 процента от германците, 60 от датчаните и 50
от швейцарците застанаха срещу наказателните мерки на "Велика Европа" против малка Австрия. Чехи, словаци и
унгарци защитиха правото на Виена да си избира кабинета. Главна пречка пред евроинтеграцията ще бъде все още
нерешеният проблем с националния суверенитет и нацията. Българските политици-конформисти не изказаха
категорични мнения. Както обикновено те пожелаха да се возят едновременно и в двата влака. Нищо, че влаковете се
движат в противоположни направления.
Новата доктрина за ограничения суверенитет
Вече цитирахме автори глобалисти и националисти, предупреждаващи ни за края на държавата-нация и на
демокрацията. Сериозна атака срещу установените от половин век процедури в световната организация и в
международната дипломация предприе по време на войната в Югославия генералният секретар на ООН Кофи Анан.
Инструктиран от високо място, той заяви, че международната общност може да погази националния суверенитет
там, където сметне, че са нарушени човешките права на малцинствата. "Така доктрината "Брежнев" за ограничения
суверенитет бе заменена от доктрината "Анан"", реплекира американецът Бюканън. За разлика от него българският
президент показа на света добър "рефлекс", присъединявайки се към новата директива на силните в НАТО и ООН.
Открита атака срещу националните правителства предприе по време на Световния икономически форум в Давос
през 1999 г. неговият директор Клод Смаджа: "Една нова глобална икономика изисква нови структури за координиране
политиката на отделните страни. Трябва да дадем ново съдържание на ролята на отделните национални
правителства... полето им за маневриране все повече се стеснява под неудържимото въздействие на финансовите
пазари."
Залезът на демокрацията
"Какво е това демокрация? Не е ли демокрацията само обвивка за налагането на едни или на други интереси?",
възкликна българският историк професор Милчо Лалков. Американският професор от еврейски произход Аврам Ноам
Чомски - виден критик на опита за създаване на нов ред - дава следната дефиниция: Демокрацията се е превърнала в
система за прикриване на елитарни решения, а парламентаризмът в сателитните държави е само един полезен
инструмент за налагане господството на покорни местни малцинствени групи, състезаващи се за
благоразположението на глобалните елити.
Поддръжниците на държавата-нация и на демокрацията още не са напълно изтласкани. Бурните протести в
Сиатъл, Давос и Банкок на еколози, земеделци, синдикалисти и националисти срещу решенията на Световната
търговска организация, МВФ и Световната банка показаха на света, че победният марш на глобализма се натъква на
нови врагове. Спорът за бъдещето на човечеството вече излезе извън уютните зали на форумите за избрани, извън
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академичните аули - на улиците и на площадите. Въпросът за съдбата на глобализацията остава открит. След
Европейско ще бъде ли създадено и Световно управление - без политика, без демокрация, без граници, без Бог,
освободено от тромавите процедури на отделните правителства и на ООН - в името на неограничената печалба? И
как този, който не обича своя дом и родина, които познава, ще обикне цялото човечество, което не е виждал?
Никоя утопия не е изглеждала толкова реална, колкото тази за нов световен ред в наши дни. Но нали също толкова
убедително звучаха и много други утопии
Бележка на автора: Статията бе отпечатана под различни заглавия във вестниците “Монитор”, “Македония” и
“Ловечпрес” през февруари и март 2000 г.
Коментар на автора:
Потребност или необходимост?
Мултинационалните компании (МНК) създадоха един нов световен икономически ред. Естествено е те да се
стремят да създадат и нов политически порядък в свой интерес. Защото старите геополитически институции,
националните държави, националните традиции, пазари, закони и граници, религии, идеологии и култури пречат,
забавят настъплението на транснационалния капитал. Затова те трябва да бъдат трансформирани, а ако не се
поддадат – заклеймени и унищожени. На МНК прилягат най – добре мултиетническите държави (МЕД) под единно
световно управление. Такава е стратегията. “Всичко, което се движи със скоростта на електронния сигнал, на
практика е свободно от ограниченията, свързани с територията, на която възниква… За глобалните бизнесмени,
управителите на глобалната култура и глобалните учени държавните граници са изтрити… Глобалните
пътешествия на финансовите ресурси може би са така нематериални, каквито са електронните мрежи – но
локалните следи от тези пътешествия са мъчително осезаеми и действителни: обезлюдени територии, разрушени
локални икономики, които някога са издържали своите обитатели…” – така вижда професор Зигмунд Бауман ролята на
МНК.
Науката Глобалистика дава теоретичното основание за създаване на единно световно управление. Това е научно
направление с предмет на изследване проявлението и начините за решаване на общосветовните проблеми,
динамиката на макросистемите природа и общество в техния пълен обхват. Изследователската дейност на
учените-глобалисти е свързана с пресиленото разбиране, че подобни сложни системи се намират в постоянни кризи,
водещи до неизбежни катастрофи. Глобалистите се целят в овладяването, управлението и контрола на кризи,
заплашващи с гибел цялото човечество. В същото време напъните за налагане на глобален контрол напомнят много
позабравения широкомащабен социален експеримент с летален изход, извършен в предишните десетилетия.
Новият световен ред се нуждае от нова всеобхватна философия, идеология, религия и политика. През 1971 г.
световните стратези моделираха Ню Ейдж – философията, идеологията и религията на новата епоха. Окултните
техники на Ню Ейдж са обърнати към свръхестествените сили извън Бога и Библията. На локално ниво Новата Епоха
(Ню Ейдж) изгражда религиозни, политически и социални групи на елита. На глобално ниво е международна структура,
поставила си за цел създаването на Обединен глобален парламент и Единна световна религия. Световни стратези
основаха организацията на обединените религии и Парламента на световните религии, където заседават един до
друг християни, индуси, евреи и мюсюлмани, общуващи с вуду жреци и вещици. Чрез унифициране на традиционните
религии и националните култури деятелите на Ню Ейдж и техните вдъхновители издигат в култ желаното от тях, и
го представят на света като абсолютна необходимост за цялото човечество.
Съществува пряка връзка между завършената надтериториалност на финансовия капитал и новото изкуствено
създаване на слаби и недееспособни държавици – териториални единици с минимален икономически и политически
потенциал и суверенитет. “Суверенитетите са вече само на думи, властта – анонимна, а нейното място – празно”,
предупреждава Бауман. Глобалните финансови пазари налагат свои закони върху планетата, а държавите не
разполагат с ресурс за самоотбрана и маневриране. Те дори не могат да изпълняват основните си функции – да
осигуряват ред и динамично равновесие между производство и потребление. Глобалните елити се нуждаят от слаби
държави, за да постигат своята неограничена привилегия да печелят. За тях пространството не е преграда, а
разстоянията нямат значение. Фукуяма обяви след краха на комунизма “края на историята”. Глобалистите се опиват
вече от “края на географията”. “Най-сетне блаженството на абсолютната свобода за глобалните елити е близко”,
прогнозира професор Бауман.
Глобализацията е реалност, а включването на България в глобалната мрежа е скритата цел и същност на прехода,
който нито е завършил, нито е успешен. Либерализацията, стабилизацията и приватизацията, даже курдисването на
фондова борса в София начело с хранениците на Сорос Прохаски и сие, не доведоха до така прокламираното включване
на страната в световната финансова мрежа, защото декапитализацията на предприятията, изчезването на цели
отрасли и свиването на натуралния обем на БВП са типични за непривлекателните изоставащи икономики, нямащи
място на световния пазар. Стопанската деградация придоби характер на пандемия. България не отговаря на
изискванията за равнопоставено включване в глобалната, че дори и в европейската интеграционна мрежа.
Затвърждаваме се все по-трайно в списъка на слаборазвитите страни, а правителството се оказа напълно
неспособно да защити националния български икономически интерес.
I. Икономически последици от глобализацията за развитите и за слаборазвитите страни
1. Големи изгоди /+/ и малки рискове /-/ за развитите страни:
свободен трансфер на капитали /+/; достъп до нови пазари /+/; ползване на евтин труд/+/; износ зад граница на
вредни производства /+/; загуба на работни места /-/; внасяне на кризи от други страни /-/.
2. Големи рискове /-/ и малки изгоди /+/ за слаборазвитите страни:
непосилна конкуренция за местните фирми от страна на мощните МНК /-/; риск от фалити /-/; неизгодни условия за
отпускане на заеми /-/; ограничаване от страна на развитите на вноса на стоки от слаборазвитите /-/; голям риск
от изтегляне на чуждите капитали по време на кризи /-/; внасяне на кризи от други страни /-/; възможен достъп до
чужди пазари /+/; възможност за ползване на чужди постижения /+/.
II. Институционални и геополитически последици за света и за отделните страни от глобализацията
1. Реформиране на ООН с основни насоки:
общо ограничаване на националния суверенитет на страните-членки; ограничаване националния суверинитет на
петте постоянни страни-членки на Съвета за сигурност, включително и на САЩ чрез отнемане правото им на вето
върху единните решения;
2. Въвеждане на Съвет за опекунство към ООН със задачи:
да включи общите глобални области под своя юристдикция, а това са международните води, международното
въздушно пространство, космосът; да въведе всеобщ световен данък върху ползването на общите области и върху
международните валутни трансакции от 0,5%; да въведе международен корпоративен данък върху дейността на МНК.
Предвижда се да се събират близо 1500 милиарда долара годишно, което е 150 пъти повече от досегашния бюджет
на световната организация, за издръжка на новото мощно Световно правителство, което ще заеме мястото на
ООН.
3. Създаване на Икономически съвет за сигурност на ООН със следните функции:
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да прави оценка на световната икономика; да предлага дългосрочна рамка и стратегия за световно развитие; да
осигури синхрон между политическите цели на международните организации и СТО; да предложи рамкови правила за
глобална конкуренция; заедно с МВФ да контролират вътрешната икономическа политика на отделните страни.
4. Реформа в МВФ с цел:
прекратяване кредитирането на бедните страни, като се анулират отпуснатите им вече заеми; преминаване към
краткосрочно кредитиране и то само на богатите държави; въвеждане на високи наказателни лихви.
5. Предстои жестока данъчна битка и за сделките в киберпространството на Световната мрежа.
София, 30 април 2000, Възкресение Христово

